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— Előtjárósági ülés az ipartestületben. Az 
ipartestület elöljárósága novemberi ülését pén-
teken délután tart ja. Az ülés tárgysorozatán el-
nöki előterjesztések, indítványok szerepelnek, 
tárgyalják az IPOK leiratát, amelyben a köz-
szállításokból való levonásokat sérelmezik. 

— A MANSz női kongresszusa. A Nejnzeti Mun-
kahét keretében a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö-
vetsége női kongresszust rendez november 13-tól 
17-ig. Mindegyik nap más-más kérdésről szólnak 
a kongresszus előadói. November 13-án „Revízió 
nélkül ninos Magyarország", 14-én „A nemzeti ön-
célúság a gyakorlatban", 15-én „A társadalom és 
a nemzet megerősítése", 16-án „Az eredményes 
termelési munka uj rendje és irányai" és „A nem-
zeti munkapropaganda eszközei", 17-én „Az egy-
ség a nemzeti munkaeredmény egyedüli histosité-
ka" címen rendezik meg a kongresszusi vitát. A 
kongresszus vitarendezője csiksomlyói dr. Csiky 
Jánosné, a MANSz szervező osztályának elnöke 
lesz. 

x Ügyvédi hir. Dr. K á l l a i Emil ügyvédi iro-
dáját Széchenyi-tér 15. sz. alá (Kiss-ház) helyezte 
át. 165 

— Evangélikus egyházi hírek. Szerdán este 6 
órakor az evangélikus templomban Lutherről elő-
adást tart Wolf Lajos ceglédi és Benkóczy Dániel 
hattonval lelkész, szaval Baginyi Irén. 

— A kereskedők és iparosok köztartozásai-
nak rendezése. A kereskedelmi és iparkamarák 
F a b i n y i Tihamér kereskedelemügyi minisz-
ter elnöklete alatt tegnap tartották szokásos 
liavi értekezletüket, amely alkalommal a ka-
marák képviselői a gazdavédelmi rendeletre 
való hivatkozással szovátették a kereskedők és 
iparosok köztartozásai rendezésének ügyét A 
kamarák képviselői kifejtették a miniszter 
előtt, hogy a kérdést egyrészt a kereskedők és 
iparosok, másrészt az állam érdekében is fel-
tetlenül meg kell oldani, a megoldásnál azon-
ban figyelembe kell venni a gazdavédelmi ren-
delet körül szerzett tapasztalatokat és nem 
szabad olyan intézkedéseket foganatosíttatni, 
amelyek a kereskedők és iparosok hitelképes-
ségét veszélyeztetnék. A kamarák részéről az a 
javaslat merült fel, hogy a köztartozások tekin-
tetében, — e forgalom alá értve természetesen 
az OTI- és MABI-tartozásokat is —, mondas-
sék ki. hogv a most teljesitett befizetések a 
folyó évi előírások javára Írassanak, mig a hát-
ralékokra, egy hosszabb időre kiterjedő kamat-
mentes részletfizetési kedvezmény engedélyez-
tessék. Fabinyi kereskedelemügyi miniszter el-
ismerte a kamarák által képviselt álláspont jo-
gosságát és hangsúlyozta, hogy különösen a 
kisebb ij>arosok és kereskedők nagvon sok eset-
ben még a gazdáknál is sokkal súlyosabb hely-
zetben vannak és Így a köztartozások rende-
zésének és megsegítésüknek a kérdése minden 
tekintetben indokolt. Erre való tekintettel uta-
sította a minisztérium Illetékes ügvosztálvát, 
hogy a megfelelő rendeleti intézkedések elő-
készítése érdekében a pénzügyminisztérium-
mal lépjen érintkezésbe. 

— A bőriparosok társasvacsorája. A bőrfeldol-
gozó iparosok szombaton este 8 órai kezdettel az 
ipartestület nagytermében ismerkedő társasvacso-
rát tartanak. 

Szeged , Csekonlcs« és Kiss-ucca sarok. 
ÉLELMISZEREK 

10 dkg savanyu, vagy erős, vagy méz cu-
korka <—J.8 

10 drb köményes kvargli csomagolva >—.24 
3 doboz portugál egytizedes szardínia ¡—.98 
75 dkg kitűnő mustár (üvegbetét —.48) —.98 
1 kg gesztenye —.54 

HAZTARTASI CIKKEK 
6 méter légelzáró vatta -r-~1S 
30 m. aloe ruhaszárító kötél —.88 
Esztergályozott hátmasszirozó —.24 
Háziszőttes törölköző —.78 
6 drb háziszőttes reggeliző szalvéta —.99 
Szénlapát és tüzpiszkáJó -.78 
1 m. papirszőnyeg 1 méter széles —.24 

NÖI BIVAT 
Svájciszerü női nadrág P 1.28 
Flanell női nadrág —.98 
Bundabolyhos atlaszcsikos női nadrág P 1.98 

PÁPLANIIDOMÁN (legjobb és | 
legszebb 

kivitelben 
legolosób-1 
b&nkapha-' 
tó 1857 óta 
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As idő 
A Szegcdi Metcorologiai Obszervatórium je-

lemti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 10.9 
C, a legalacsonyabb 5.6 C. A barometer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 764.5 mm, 
este 762.0 mm. A levegő páratartalma reggel 90.0 
százalék, délben 79. százalék. A szél iránya dél-
nyugati, erőssége 1—4. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Változóan felhős és hűvös idő élénkebb 
északi légáramlással. Kisebb esők inkább csak 
keleten. 

— Népruházati akció. A kereskedelmi és 
földművelésügyi miniszter által megindított 
répruházati akció a közeli napokban valósul 
meg. A minták alapján, amelyeket három hét-
tel ezelőtt küldtek szét a kereskedőkhöz, a szö-
vetek és fehérnemű anyagok gyártása megkez-
dődött és a gyáraknak a kereskedelemügyi mi-
niszterhez intézett jelentése szeri ni a pamut-
anyagokrak szétküldése november J5-én, a szö-
veteknek szétküldése pedig november 21-én 
megkezdődik. Rendelések még ezen az időpon-
ton tul is feladhatók. Több oldalról megnyi-
latkozott kívánsághoz képest a kereskedelem-
ügyi minisztérium intézkedett abban a tekin-
tet1 :n is, hogy az egységes bekecsszöveten kí-
vül a gyárak kék és fekete posztót is állítsa-
nak elo. Ezek az egyszínű ruhaszövetek szintén 
az akció keretében 5 pengő 50 filléres gyári, 
5 pengő 78 filléres nagykereskedői és 6 pengő 
35 filléres fogyasztói árban kerülnek eladásra. 
Ezeknek az ujabb szöveteknek mintáit a ke-
reskedelmi és iparkamarák a legközelebbi na-
pok folyamán fogják az egyes városok és köz-
ségek kereskedői egyesületéinek, illetőleg az 
éraekeit kereskedőknek kiküldeni. 

— Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesüle-
tének természettudományi szakosztálya értesíti 
tagjait és az érdeklődőket, hogy negyedik szak-
osztályi ülését 8-án, szerdán délután 5 órakor tart-
ja meg a II. számú vegytani intézet előadó ter-
mében a Templom-téren. A szakülés tárgya: 1. vi-
téz dr. Lengyel Endre előadása: „Adatok a Tokaj-
hegyaljai Komlóska vidékének geologiájához". 2. 
Dr. Vidacs Aladár előadása; „A quarz szerepe a 
Kis-Fátra gránitmagiában." (Vetített képekkel.) 3. 
Dr. Knapp Oszkár előadása: „A bórüvegek és al-
katrészeinek fizikokémiai tanulmányozása". Ülés-
elnök: dr. Gyulai Zoltán. Az előadásokra vendé-
geket szívesen lát az elnökség. 

A kisipari és kiskereskedelmi segélyhitel-
akció. A kereskedelemügyi minisztérium ok-
tóber elején a kiskereskedők és kisiparosok 
számára állami hitelakció bevezetését határozta 
el, amelynek keretében kisiparosok és kiske-
reskedőd munkák elvállalása, szállítások vég-
rehajtása, üzemfenntartás, stb. céljából az e 
célra szervezendő alapból bankszerű fedezet 
nélkül egyszerű váltóbiztositék ellenében 200 
pengőig terjedő kölcsönöket kaphatnak. A köl-
csönalap megteremtése ugy történik, hogy az 
állam az egyes városok és nagyobb községek 
részére bizonyos ősszegeket utal ki abban az 
esetben, ha az illető város és község hasonló 
összegnek az alapba való befizetését határozza 
el. Az egyes városok és községek kölcsönalap-
jai az illető város, vagy község valamely pénz-
intézeténél kezeltetnek, az ügyvezetés azonban 
központosítva az egyes kereskedelmi és iparka-
maráknál történik. A folyó évben a kereskede-
lemügyi minisztérium erre a célra költségveté-
sének keretéből csak kisebb összegeket tudott 
kihasítani, ami azonban mégis számottevő se-
gítséget jelent, mert a visszatérülő összegeket 
ujabb kölcsönök kiadására fordítják^ Hogy az 
akció gyakorlatilag is minél előbb megindít-
ható legyen, fontos, hogy az egves városok és 
községek maguk részéről az állam által adott 
hozzájárulás összegének megfelelő összeget 
szintén megszavazzák. Ennek érdekében a bel-
ügyminisztérium értesítette a közigazgatási ha-
tóságokat. hogy ezen összegek megszavazását 

kivül engedélyezni fogja. A szegedi ka-
marai kerületben több város és község a felhí-
vásnak mái- eleget telt. Szeged részére a keres-
kedelemügyi minisztérium 5000 pengőt enge-
délyezett, vagyis a kölcsönadható és állpndoan 
forgó tőke a város hozzájárulásával együtt 10 
ezer pengőre fog rúgni. 

Tagadnak a Zavaros-
per vádioffal 

Budapest, november 7. A székesfehérvári pa-
nama keddi tárgyalásán a különböző útburko-
lási és építkezési munkálatokkal kapcsolatos 
vádakat boncolgatta Horváth tanácselnök. Z a-
v a r o s volt polgármester változatlanul nyu-
godtan, halkan védekezett, mint tegnap, ami-
kor tagadta a csalási, sikkasztási és hűtlen ke-
zelési vádakat. A keddi tárgyaláson Zavaros 
azzal védekezett, hogy őt nem igyekeztek meg-
közelíteni a vállalkozók. Az ajánlatokat felül-
vizsgálat nélkül elfogadta, mert Vargha mű-
szaki tanácsos volt a szakértő. Ezzel Zavaros 
kihallgatása véget ért. 

Utána L a p l e t e i n e r Jenő tanácsnokot, a 
volt polgármesteri titkárt hallgatták ki, aki ki-
jelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Za-
varos felfüggesztése után két nappal vissza-
adott neki 1400 pengőt, amelyet a Szent Imre 
ünnepségek céljaira vett fel a volt polgármes-
ter. Ugyanakkor átadott neki még 2000 pengőt, 
amelyet a népjóléti minisztérium utalt ki a 
munkanélkülieknek; ő a pénzzel jelentkezett 
Csitáry főjegyzőnél, aki jelentéstételre utasí-
totta. 

P i n t é r József építőmester kijelentette, hogy 
nem érzi magát bűnösnek és az általa végzett 
építkezéseknél semmiféle szabálytalanság nem 
tőrtónt. 

H i r s c h o r n Gyula vállalkozó és Deutsrh 
Béla épitési vállalkozó ugyanesak tagadták bű-
nösségüket. A tárgyalást szerdán folytatják. 

Pongyola 6.90 B t * u 
Széchenyi 

NAL| 
i tér. 1 

Betörés. Tegnap délután feljelentést lett a 
rendőrségen B é k é s i Gizella, aki a Széche-
nyi-tér 7. szám alatt lakik és elpanaszolta, hogy 
lakásában betörő j á r t A tettes kihasználta az 
időt, amikor nem tartózkodott délután otthon 
és álkulccsal kinyitotta az ajtót. A lakásában 
felnyitotta a szekrényeket és egy arany nyak-
láncot, S pengő készpénzt elvitt. A betörő az 
egész lakást felforgatta, a fiókokat kihúzgálta, 
a tartalmukat szétdobálta, de mást nem vitt el. 
A rendőrségnek az a gyanúja, hogy ezt a betö-
rést is az követte el, aki a mult héten egy ha-
sonló álkulcsos tolvajlást követett el. A nyo-
mozás folyik. 

— Hargitaváralja jelképes székely község la-
kói, a község tízéves fennállása alkalmából 12-én, 
szombat este 8 órai kezdettel a Raffay-vendégtő-
ben műsoros összejövetelt tartanak. 

Férfi kalapokat RAAAA." 
— Az ifjúsági szocialista parlament felhívja 

a város társadalmának polgárait, hogy a diák-
nyomor enyhítésére használt ruhát és télikabá-
tot adományozzanak a szegény egyetemi hall-
gatóknak. A ruhák a Diákvédő Irodába adan-
dók be, (Központi egyetem), az iroda azokat ki-
javítja, szétosztja az arra rászoruló egyetemi 
hallgatóknak. 

— Az inségmnnkások bi»tositása. Az egyik biz-
tosító intézet még az ősszel ajánlatot tett a város-
nak az inségmnnkások biztosítására. Ajánlatában 
a biztosításért 1500 pengőt kért. Értesült a lehető-
ségről egy másik intézet is, amely 1200 pengő« 
ajánlattal jelentkezett. A város erre a többi inté-
zeteket is ajánlattételre hívta fel, mire valameny-
nyien közös szövegű blankettán tették ajánlatot 
és egyértelmüleg 1650 pengőt kértek. A polgármes-
ter most az egyik intézettel lép érintkezésbe és 
kedvezőbb ajánlatot kér tőle. 

Értesítés! 
Á. volt Ottovay-féle vasüzlet raktári eláru-
sitása megkezdődött Mikszáth Kálmán u. 

és Valéria tér sarkán. 

Mindenféle háztartási felsze-
relések, Iparos szerszámok, 
küiuíiicges vas- és szerszám-

áruk kerülnek eladásra. 


