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Az Iparosok tiltakoznak 
a felemelt 
tagdíjak ellen 

A tagdíjemelés oka: sok üzlet megszűnt, számos iparos vissza-
adta iparengedélyét és az uj iparosok száma is jelentékenyen 

megcsappant 

(A DélmagyarOrs zág munkatársától.) Az 

Idén heves viták követték az ipartestületi 
tagdijkirovágokat. Az ipartestület elnöksége 
uj alapon kivánta a tagdijakat megállapítani, 
az elöljáróság azonban a kivetések régi módja 

mellett marádt és továbbra is az egyes szak-

osztályokra bizta a tagd i jak megá l l ap í t ásá t . 

A kivetések minden szakosztályon belül meg-
történtek. azokat a számvizsgáló bizottság fe-
lülvizsgálta, négy szakosztálynál ohjan aja. 

csonynak találta a tagdíjakat, hogy emelé-

seket eszközölt. 

Szeged iparosai a napokban kapták kézhez 
9 tagsági díj kivetéséről 6zóló értesítéseket 
és ezzel együtt az első negyedévi taigdijrészlet 
befizetésének elismerésétől 6zóló nyugtát. 

Mint értesülünk, az iparosok nagyszámban 
elégedetlenül fogadták az újonnan megállapí-

tott tagdíjakat é8 már eddig {s sokan megfel-

lebbezték a tagdijkivetést. A törvény értel-

mében a kirovások e'len 75 n apon belül fel-

szólamlásnak van helye az iparhatósághoz, 

mint az ipartestület felügyeleti hatóságához. 
A tagdijempléigekro vonatkozólag azt a fel-
világositást kaptuk, hogy szükségessé vált a 
tagdijak felemelése mert a mult cvben sok 
üzlet megszűnt, tulajdonosaik visszaadták az 
iparengedélyüket és az u j iparosok száma i 6 

nagyon megcsappant, ezért hogy az ipartes-
tület költségvetésének su]vát biztosítsák, fel 
kellett emelni a tagdijakat. 

J ö n ! A vörös Pimpernel visszatérése 
Orczy bárónő hallatlan Iz-
galmas rejrénye tümen. 

Nem repr íz ! 
Péntek K O R Z O . 

A honvédkórház 
modernizálása 

A város nem vállalhatja a többszázezer pengős költséget — Mi-
niszteri kiküldött helyszíni szemléje 

(A Délmagyarország munkatársától). Meg-

í r ta a Délmagyarország, hogy d r . Pálly Jó-

zsef polgármester budapesti ut ja alkalmával 
tárgyalt a honvédelmi minisztériumban a 
szegedi honvéd- és közrendészeti kórház kibő-
vítésének és modernizálásának kérdéséről. Be-
jelentette, hogy a város örömmel hozzájárul 
a szükséges átalakításokhoz, mai pénzügyi 
helyzetében azonban a költségeket nem vál-

lalhatja magára. A m in i s z t é r i umban közöltek 

a polgármesterrel, hogy a honvédelmi minisz-
ter képviseletében az illetékes ügyosztály ve-
zetője helyszíni szemlét tart Szegcden és ta-
pasztalatairól jelentést teez a miniszternek. 

A helyszíni 6zem]e tegnap megtörtént. A 
honvédelmi miniszter képviseletében egy tá-
bornok érkezett Szegedre néhány 6zaktiszt-
viselő kíséretében, a bizottság a délelőtti 
órákban megtartotta a helyszíni szemlét a 
Kálvária-uti kórházépületben. A szemle után 
a miniszter képviselője meglátogatta a pol-
gármestert, aki közölte vele, hogy a város 
mindenképen megkívánja könnyiteni a kérdés 
megoldását. Azt ajánlotta, hogy mive l a vá-
ros a többszázezer pengöős költségeket, asj 
emeletráépítés, a központi fűtés és a vízveze-
ték, valamint a modernizálás költségeit mai 
pénzügyi helyzetében semmiesetre sem vál-
lalhatja. a szükséges munkákat és beruházá-
sokat végeztesse el saját költségén a honvé-
delmi kincstár. A város ebben az esetben haj-
landó len~'°ndani mindaddig a kórházépület 

"v'i hnszezer pengős bércről, amíg ez a házbér 

nem amortizálja a költségeket. 

B a l v á r o s i Mozi Ma utoljára J 

Döntő pillanat . 
T o n a v K'árl Páwer éx Kaboz . 

K o r z ö M e z i Szerda, csütörtök 
S O N J A MENNIE a kocsolyázás világbajnoknöjé-

nek filmje 

Tünemény 
A FOX flltnffyir pomp&s vilAgftlmje. A lérfi Í6««repben 

i y b o n a p o w l . 

A honvédelmi miniszter képviselője tudomá-
sul vette a polgármester ajánlatát ós kö-
zölte, hogy ezt az ajánlatot is beleveszi a 
miniszter számára keszítendő jelentésébe. 

Rövid ülés a Házban 
A többség elfogadta a „zsidójavaslat" utolsó 

szakaszát is. — Szerdán megkezdik a rentl-

juvaslulok tárgyalását 

Budapest, május 17. Rövid ülést tartott kedden 

a képviselőház, gyorsan letárgyalták az úgyneve-

zett »zsidójüváslat«-nak azt a szakaszát, amelyet 

legutóbb visszaküldték a bizottsághoz. A Ház szer-

dán kezdi a két rendtörvény vitáját. 

Kornis Gyula alelnök nyitotta meg az ülést. 

Felolvasta Sztranyavszky Sándor leoe.ét, amelyben 

lemondott a Ház elnökségéről A Ház jegyzőkönyv-

ben örökítette meg Sztranyavszky Sándor mun-

kásságának emlékét. 

Ezután a »zsidój avaslat* módosított 8. szakaszát 

tárgyalták. A paragrafusban az az ujitás, hogy 

a 20 százalékos numerus clausus azokra a válla-

latokra is érvényes, amelyek 1038 március l-e 

után alakultak és tíznél kevesebb alkalmazottat 

foglalkozta:n k. 

Kertész Miklós szólt hozzá a szakaszhoz. Kérte 

a kormányt, hogy ne engedje meg, hogy a 20 

és a 80 százalékos szembeállítással megbontsák 

a munka fegyelmét és a munka egységét. Nem le-

het munkát végezni azon az alapon, ha az emberek 

Iegymás anyakönyvét, származását vizsgálgatják. 

Rupert Rezsó e szakaszhoz módosítások beik-

tatását kéri, amelyeknek értelmében a miniszté-

rium és a miniszter ne avgtkozhassék be egyes 

vállalatok személyi ügyeibe„ Rámutatott arra, 

hogy a miniszterelnök beszédében leszögezte, hogy 

a léleknek kell vezetnie a testet. Ezzel a kijderí-

téssel azonban szöges ellentétben áll e törvény-

iavaslat intenciója, de szöges ellentétben áll a mi-

niszterelnöki kijelentéssel is, hogy. a tőkét nem 

szabad ijesztgetni. 

Farkas István szerint cz a törvényjavaslat a 

magyar munka és ipar versenyképességét veszé-

lyezteti. Felekezeti alapon a munkát értékelni nem 

lehet. 

Mikecz ödön igazságügyminiszter válaszolt a 

felszólalásokra. Az természetes — válaszolta Ru-

pertnek •—, hogy a minisztériumok személy sze-

rinti beavatkozást sohasem fognak szorgalmazni. 

Az uj kormány a törvényjavaslat tekintetében 

a régi állásponton ált, a munkából nagyobb részt 

kell juttatni az ország törzsökös lakosságának. 

A többség a 8. szakaszt a bizottság szövegezd* 

sében fogadta el és ezzel a javaslat tárgyalása 

véget ért. 

Ezután a mentelmi ügyeket tárgyalták. 

Huszovszky Lajos előadó ismertette a men-

telmi bizottság jelentéseit. A Ház öt esetben füg-

gesztette fel Esztergályos János mentelmi jogát, 

majd Megay-Meixner Károly mentelmi jogát is 

felfüggesztették. Takács Ferencet nein adták ki. 

Felfüggesztették Makkal János mentelmi jogát 

Eckhardt Tibor sérelmére elkövetett sajtórágahna-

zás miatt, Dinnyés Lajos mentelmi jogát Turáns/ky 

Pál főispánnal vivott párbaja miatt és kiadták 

Rajniss Ferencet dr. Pfeiffer Zoltán sérelmére 

elkövetett becsületsértés miatt; 

Kornis alelnök indítványára elhatározta a Ház, 

hogy legközelebbi ülését szerdán délelőtt tartja 

a zsidójáváslat harmadszori olvasásának, az egye-

sülési szabadsággal elkövetett visszaélések meg-

torlásáról, valamint az állami rend megóvása 

végett szükséges büntetőjogi rendelkezésekről 

szóló javaslatok tárgyalásával. 

Az ülés háromnegyed 12 órakor ért véget. 

—oO»— 

Borzalmas szálloda-tüz 
Amerikában 

Newyork, május 17. A Georgia áriamban 
lévő Atlanta város borzalmas tűzvész színhe-
lye volt. Ma reggel három óra tájban, oddig 
ismeretlen okból pincetüz támadt a Termi-
nus nagyszállóban. A zsúfolásig megtelt szál-
loda é személyzete mélyen aludt, amikor a 
tüz kitört s ezzel magyarázható a halálos 
áldozatok ijesztő nagy száma: eddig 28 meg* 
szenesedett holttestet húztak e'ő a leégett 

szálloda romhalmaza alól. de félő, hogy vagy 

hetven emberélet veszett oda a tűzvészben, 
amely páni rémületet okozott. A felsőbb eme-
letekről egymást átölelő emberpárok vetették 

magukat a mélységbe. A szállodai vendégek 

és a személyzet közül még ötven ember hiány-

sik. 

A Terminus szálló tüzkatasfctrófájabol csak 
az a nyolc szállodai vendég menekült meg 
biztosan, akik a tűzoltók kifeszített nicniő-
ponyváiba ugrottak le. 

—oOo— 

Fegyelmi eljárás 
egy fővárosi aiügyész 

ellen 
Budapest, május 17. Dr. Kiss Károly székes-

fővárosi aiügyész a Szála«i-per legutóbbi tárgya-

látón tanuként szerepelt és a tárgyalásról megje-

lent tudósítások szerint olyan értelmű kijelentést 

tett, hogy Szálasi Ferenc alárendeltjének tekinti 

magát. Szendy Károly polgármester a tudósítások 

alapján utasította a főváros elnöki ügyosztályát, 

hogy a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot foly-

tassák le Kiss el'en. Most beszerzik a bírósági 

tárgyalásról felvett jegyzőkönyvet, hogy meg-

állapítsák, tett-e Kiss Károly olyan kijelentést; 

amely hivatali esküjével ellentétben áll. 

Nyári kötöttáruk 
ZWICKL. L. norváfh tf.ii. io . 


