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Iz ipartestületek reformja 
A kereskedelemügyi minisztérium juníus végén 

• kamerák utján megküldótte az ipartestületeknek 
aa ipartestületi reformra vonatkozó törvény végre, 
hajtási utasításának tervezetét, továbbá az Ipar-
testületek Országos Központjának alapszabályter-
«esetét 4a a megreformálandó ipartestületek szi. 
mára készített afapszabálytervezetet Ezeknek az 
ügyében a kereskedelemügyi minisztériumban J«~ 
ssovhs János áOammkár elnöklete al«tt a kamarák 
ás az országos érdekképviseletek részvételével két. 
napos értekezletet tartottak, amelyen megállapod-
tak a végleges szövegezésre vonatkozó javaslatok-
ba . As értekezlet által ajánlott módosítások között 
a leglényegesebbek a következők: 

A választási átjárás az Ipartestületek Országos 
Központjánál egyszerűsítendő és a titkossá Vvt 
agy a köt pont vákfiztdeatnál, mint az ipart&st&. 
lat* választásoknál az egist vonaton érvényesítőn. 
dóé. As ipartestületeknél különös súlyt kell 'he-
lyezni működésűk anyagi bázirántk biztosítására és 
azért módot keH nyujtani arra, hogy agy • fel-
vételi mint a tagsági dijak és egyéb jövedelmek 
részükre a lehetőség szerint garantáltassanak; eb-
bői a szempontból kívánatos, hogy azok a gyáro-
sok, akik képesítéshez kötött ipart folytatnak és 
ebben a minőségben igénybeveszik az Ipa •estüle-
tek közreműködését, tagjaik is legyenek az ipar-
testületnek; ezzel szemben a gyárosok részére is a 
tagsági jogok teljessége biztosítandó. Egyhangú-
lag arra az álláspontra helyezkedett a?, értekezlet, 
hogy az ipartestületek központját i választmányi 
tagok havi díjazásával, ami 2«—30000 pengő meg-
terhelést jelentene, anyagi nehézségek elé állítani 
nem szabad és igy elégséges, ha a választmányi 
tagok részére, amennyiben nem Budapesten lak-
nak, vasati jegyet és kOltségmeytéritést biztosi-
tanok. Általánosságban kifejezésre jutott még az 

• felfogás, hogy a tervezeteken, ahol iehet, egy 
szerüsitisrk t kell végrehajtani, hogy a vidéki ipar-
testületek ne legyenek kénytelenek komplikált és 
különbözőképp értelmezhető szővegekkefmegküz-
dani 

Az értekezlet befejezése alkalmával Jezsovies 
államtitkár bejelentette, hogy az összes kívánal-
makat a legrövidebb időn belül approbálás végett 
• kereskedelemügyi miniszter elé terjeszti, majd 
még egy formális jellegű szövegező megbeszélést 
tartanak. 

Az elnöklő á'lamtitkár kimentései után dr. Dobsa 
László, az IPOSz igazgatója köszönetét fejezte 
ki a kamaráknak azért a részletekre kiterjedő nagy 
munkáért és megértő magatartásukért, amellyel 
as Ipartestületek Országos Központjának ügyét es 
az ipartestületek reformját tető alá hozni segitettek. 
A kamarák nevében Radó Rezső, * debreceni 
kamara főtitkára válaszolt, mert éppen a debre-
ceni kamara vott az, amely az ipartestületi köz-
pont felállítását ellenezte. Tételes törvénnyel szem-
ben azonban ellenkezésnek helye nincs és igy a 
debreceni kamara is, • többi társkamarákkai együtt 
arra törekedett hogy egyrészt az ipartestületek 
működése minél jobban biztosíttassák, másrészt 
pedig a központ, mint életképes szerv kezdhesse 
meg működését. 

Egy szegedi lestő 
A kánikulai napokban látogatott el Szegedre egy 

fiatal, elegáns, flokonsaenves megjelenésű magyar 
festő, aki otthagyta a svájci alpok havas szép-
ségét, hogy ismét körülnézzen szűkebb hazájá-
ban, ahonnan kilenc év előtt a Ferenc József-ösz-
töndijjal a zsebében nekivágott a vi lápnak. 

E r d é l y i Mihály szegedi fiu, iU élt, itt ta-
nult és a miig elért művészi sikereiért büszkék 
lehetünk reá. Mint baseÜ lakos a svájci kiállítá-
sok standard embere és beérkezettségének egyik 
kellemes jele, hogy az internacionális forgalmú sze-
rencsés kis országból, az amerikai és angol, a 
francia, olasz és német kiállításokra viszik ké-
peit. 

A kevesek közé tartozik, aldk fent dolgoztak 
a Vezav k r á t e r é n é l Segítségére «olt az ot-
tani Observatorium igazgatója, a világhírű 
M a l l a n d r a professzor, aki * veszélyek pilla-
natáig Erdélyi mellett maradt. Olaszországban 
ezekkel a munkákkal ért el átütő sikereket, Ró-
mában meg a kiállított remek modern portréiról 
irtak elismerő cilikeket. 

Piktnrája rendkívül temperamentumos. Ra-
gyogó tavaszi erőtől duzzadó színek, mozgalmas tá-
jak, finoman megkomponált. Un,~ri képek és ki-
váló stflü portrék mutatják lehetséges festésze-
tének sokoldalúságát és változatosságát Az ő mű-
vészete érett modern, nagy klasszisa piktúra. 

A ldlenoeiztendei távollét alatt művészi gyakor-
latában, fejlődésében, sikereiben csak dicsőséget 
szerzett annak a városnak, amely elindulását elő-
segítette. És most, amikor Erdélyi sikereinek do-
kumentumaival megrakodva egyedül azzá! a szán-
dékkal Jött haza Szegedre, hogy megmutassa, 
nem pártfogolt méltatlan embert a város, meleg 
szeretettel köszöntjük addig is, amig képeivel egy 
szegedi tárlaton visaont!áthatjuk. 

— Világkörüli ut motorkerékpáron. Rét buda-
pesti motorkerékpáros: Mórocz József és SZa-
la y-Stűmetz László világkörüli útra indult el 
»Justice for Hungary« nevü gépükkel Útjuk Euró-
pán, Amerikán, Ázsián, Afrikán visz keresztül és 
Rómában Mussolininak, Londonban lord Rother-
merenek és Washingtonban Hoovernek plakettet 
nyújtanak át. A két utazó hétfőn Szegedre érke-
zett. A világkörüli utat egy év alatt akarják meg-
tenni 

Sport 
Szegedi úszók a nagykőrösi 

u?z6kongresszuson 

A szegedi úszók két napon át a nagy körösi 
uszőkongresszuson több-kevesebb sikerről sze-
repellek. A versenyeken inkább az ifjusá,;i 
úszók tettek ki magukért, igy Bistyák országos 
ifjúsági bajnokságot nyert A SzUE pólócsa-
pata mindkét nap elismerésreméllóan játszott 
és két szép győzelmet aratott A Szegedet 
érdeklő eredmények: 

1000 m. gyorsúszás; 1. Lengyel (Nagykörös) 
14 perc 24.8 m p , 2. Angyal (TSC) 15 perc 
08 rap., S. Pleplár (SzUE) 15 perc 37.2 mp. 
200 m. iff. melluszóbajnokság: L Bistyák 
(SzUE) 3 perc 13 mp., 3 Prunkl (Vasutas) 3 
perc 13.2 mp. 100 m. iff. gyorsúszás: L Gróf 
(PAC), 3. Körösi I. (SzUE) 1:05.8 mp.* U 
Körösi (SzUE). 100 m. hátúszás: 1. Bicskey 
1. (MESE) 14 4 mp., 2. dr. Herendi (SzUE) 
15.2 m p , 3. Bicskey II . (MESE). 3x100 m, 
vidéki staféta: 1. MESE 4 perc 19.2 m p , 
2. Jössze 4 j>erc 21.6 m p , 3. SzUE 4 perc 
27.6 mp. 3x50 m. 1. oszt. gyors: 1. UTE 
1:25.4 m p , 2. SzUE a) csapata 1:25.6 nap* 3. 
MESE. Vidéki vegyes staféta: i. Pécsi AC, 2. 
TSC, 3. SzUE. 

A két pólómeccs eredménye: SzUE—Vidéki 
komb. i:i (2:1). Góldobók: Hay Ferenc (3), 
Hay Pál. Vasárnap: SzUE—Budipesti kombi-
nált *.•/ (2:1) Góldobók: Szanlszló, Hay Ferenc 
és Mihályffy. 

Az ifjúsági és gyermekszámokra kiirt ván-
dordíjat és Győr tiszteletdiját a SzUE nyerte. 
A szeniorok részére kiirt vándordíj győztese a 
Pécsi AC, 2. MESE, 3. SzUE. 

Atlétikai verseny 
As SzTK vasárnap atlétikai versenyén néhány 

jó eredményt értek el 
100 m: L Török KEAC 11.4 mp, Z Almási SzTK 

3, Szőke SzTK. Sulydobás: 1. Deák SzTK 1253 m, 
Z Harsánnyi KEAC 11.88 m, a dr. Tass KEAC-
Rudugrás: 1. Soóky SzAK 3.20 m. 1500 m: t 
Szombathy Cs\K 4.19 mp (ker. rekord), Z Ko-
vács SzAK 4.20.6 mp, 3. Kakuszi SzMTE 4272 
mp. Magasugrás; 1. Góbi KEAC 181 cm, 2 Só-
falvi KEAC 177 cm^ 3. Fráter KEAC 167 cm. 
Gerelyvetés: l dr. Tass KEAC 48.42 m, 2 Só-
falvi KEAC 45.73 m, 3. Szőke SzTK 45.16 m. 
Svédstaféta: 1. SzTK 2.10 mp. Diszkoszvetés: 1. 
Harsánvi KEAC 35.67 n., 2. Deák SzTK 35 63 m, 
a dr. Tass KEAC 31.61 m. 5000 m: 1- VasS SzAK 
17.16 p, 2. Hronyecz SzTK. 3. Gyetvai SzMTE- Tá-
volugrás: l Sófalvi KEAC 6.23 cm, 2. Almási 
SzTK 6.13 cm, 3. dr. Tass 5ÍH) cm- 400 m: 1. Krisz-
tián CsAK 53.08 mp, 2. Puljer SzTK, 3. Kocs-
már SzAK. 800 m: 1. Dudás KEAC 2 p 05.9 mp, 
Z Erdős CsAK, 3. Tezsla KEAC. Hármasugrás: 
1. Almási SzTK 12.73 m, 2. Janicsek SzTK, 3 Só-
faM KEAC. 110 m gát: 1. Góbi KEAC 18 mp. 

Kerékpárosok Vásárhelyen. Vasárnap Vásárhe-
lyen kerületi kerékpárverseny «olt, amelyen Vá-
sárhely bajnokságát Fekete Lajos (SzTK) nyer-
te. Z Kiss József (SzTK). A haladók versenyé-
ben 1. Hajas (SzTK), 2. Csányi (SzTK). A ptnpa-
gandaversenyt Erdélyi nyerte^ 

Tennlsz. Szegedi AK-Szentesi TE 4:1. Az al-
fól<U kerület csapatbajnokságának eelőmérkőzését 
vasárnap játszotta le a két csapat Szegeden. A 
izAK győzelmével a csapatbajnokság döntőjébe 
került, ahol a KEAC—HWE mérkőzés győztese 
lesz az ellenfele. A döntö időpontja augusztus 7. 

— E J h é t f ő n este a korzói bérszékeken egy 
feketee lakk ritikttl kulcsokkal A megtalálót ké-
rik, adja le a kiadóhivatalban. 

— Hirtelen halál. B i t ó János szabómester uj-
szegedi lakos hétfőn regge' a Pozsonyi-uccában le-
vő lakásán hirtelen összeesett és meghalt Yaló-
szinüleg szívszélhűdés ölte meg 

Szezon-végi elárusllás kezdődött 

Blau Ignátz Kelemen ncca 5 Kelemen ncca 5 

női-, férfi- és syermekruhaáruházában 
Hihetetlen olcsó Arakkal f Hihetetlen olcsó Arakhal! 
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Alhahnl íílel folytán 
divatos férfiruhák olcsó árusítása! 
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