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Ax ipartestület tlfiljápósága 
állást foglalt a szegedi kurzustap ellen.. 

Az ipartestület elnöksége visszavonta lemondásit. — Inditvány a „Szegedi 
Uj Nemzedék' bojkottálására. 

Nagyfontossága ülést tartott hétfűn este a szegedi 
Ipartestület elöljárósága úgyszólván az össies tagok 
jelenlétében. Napirend előtt Balogh Péter tette 
meg jelentését annak a bizottságnak nevében, 
amelyet az Ipartestület azért küldött ki, hogy a 
lemondott elnökséget változatlan bizalmáról bizto-
sítsa, a lemondás visszavonására birja. Balogh 
bejelentette, hogy a bizottság munkája eredményes 
volt, amit az elöljáróság egyhangúlag tudomásul 
vett. 

Körmendy Mátyás elnök ilijelenti, hogy az 
elnökség az egyhangúan megnyilatkozott óhajra 
megmarad helyén, bár ugy érzi, hogy bizonyos 
oldalról mindent elkövetnek, hogy az iparosság 
egységét megbontsák és a vezetők ellen bizalmat-
lanságot szüsanak. Felolvassa Körmendy a Szegedi 
Uj Nemzedék ben a tanyai vasút kocsijainak meg-
rendelésével kapcsolatban az elnökség elten meg-
újított támadásait, amelyek szerinte tudatosan 
rosszhtszemüek és valótlanságokat tartalmaznak. 

Gombos István és még néhány efőljárósági tag 
erélyes felszólalása után az elöljáróság egyhangúlag 
csatlakozik Körmendy felfogásához es kimondja, 
hogy a lappal szemben az egész vonalon levonja 
a konzekvenciát. 

Dr. Páify József főtitkár nem ajánlja, hogy az 
elöljáróság bojkott-határozatot hozzon egy iappal 
szemben és azon véleményen van, hogy az el-
hangzott felszólalások nyomán mindenki tudni fogja, 
hogy miként viselkedjék a lappal szemben. As 
elöljáróság végül az alábbi határozati javaslaíoi 
fogadta el qgyhangu helyesléssel: 

Az elöljáróság megütközéssel állapítja meg, 
hogy a „Szegedi Uj Nemzedék" sorozatos cik-
kekben a tényállás tendenciózus elferdítésével az 
Ipartestület vezetőségének és névszerint Páify 
Dániel és Körmendy Mátyás elnököknek a kis -
vasútépítési munkák szegedi iparosok részére 
megszerzése ügyében követett magatartását agy 
igyekszik beállítani, mintha az a szegedi iparos-
ság érdekei ellen lett volna. 

Az előijárósaág teljes alapossággal ismerve a 
tényállást, meggyőződött arról, hogy Páify 
Dántel elnök és Körmendy Mátyás ügyvezető 
elnök eljárása teljesen közérdekű, önzetlen és 
becsületes volt. 

Ezért az elöljáróság egyhanga bizalmáról, el-
ismeréséről és hálájáról biztosítja Páify Dánielt 
és Körmendy Mátyási az iparos Közérdekért ugy 
most, mini mindenkor tanúsított fáradozásokért 
és tiltakozik bármely oldalról jövő azon szándék 
ellen, amely az iparosegység és a vezetők elleni 
bizalom megbontására törekszik. 

Az elöljáróság energikusan visszautasítja a 
Szegeát Uj Nemzedék azon félre nem magya-
rázható tendenciáját, amely szerint az iparosság 
vezetői iránti bizalmat megbontani igyekszik és 
megállapítja az elöljáróság, hogy a nevezett ezen 
eljárása sem nem igazságos, sem nem köz-
érdekű. Ez a nyilatkozat egyben válasz a ke-
resztényszociáiis szakszervezet titkárának ugyan-
csak az „Uj Nemzedékiben »Ami ránk tarto-
zik" cimmel megjelent cikkére, amellyel az elöl-
járóság külön foglalkozni nem kiván. 
Dr. Páify József bejelentette ezután, hogy az 

Ipartestület érdemes régi tagja: Vastagh István 
ácsmester hivatása teljesítése közben baleset kö-
vetkeztében elhunyt. Az elöljáróság az elhunyt 
iránt felállással fejezte ki tiszteletét, átiratot intéz 
az özvegyhez és emlékét jegyzőkönyvileg örökíti 
meg. Végül bejelenti, hogy az Ipartestület jegyzője, 
Gyuris István jogászdoktori diplomát nyert és őt 
ebből az alkalomból az elöljáróság nevében üd-
vözli. 

A napirenden szereplő tárgyak közül a kereske-
delemügyi miniszter leiratához, amely a szakvizs-
gákra vonatkozik, többen hozzászóltak és pedig 
abban az irányban, hogy feliratot intézzenek a ke-
reskedelemügyi miniszterhez a szakvizsgák meg-
szüntetése iránt. 

Néhány kisebb ügy után az indilányok során 
Kiss Géza meghívja az elnökséget és elöljáróságot 
a hasipari kongresszusra. 

Meizger Péter az Alsóvárosi Iparoskör, Felső-
városi iparoskör és a Rókusi Iparoskör nevében 
azt az inditványt terjeszti elő, hogy az elöljáróság 

kövessen el mindent, hogy a közmunkákat a ható-
ság kizárólag szegeái iparosoknak adja ki. Az 
elöljáróság az inditványt Kónya Jánosnak azzal a 
pótlásával fogadja el, hogy a munkálatoknál viszont 
csak szegedi munkások dolgozhassanak. 

Klein Ottó az indítványhoz még hozzáfűzi, hogy 
Kolozsvárt az egyetem épitését is kolozsvári ipa-
rosok végezték es ha a szegedi iparosok egységesen 

és erélyesen lépnek fel, akkor ők kapják a munkát. 
Deutsch Mór kritika tárgyává teszi azoknak az 

iparosoknak az eljárását, akiket az iparosok meg-
választottak a Kereskedelmi és Iparkamara bel-
tagságira és azután lemondtak. Szerinte a meg-
választottak az iparosság bizalmából kerültek oda 
és nem volt joguk az Iparosság megkérdezése 
nélkül lemondani. 

Takács Béla egyike azoknak, aki nem fogadta 
el megválasztását. Kijelenti, hogy őt nem érte oly 
nagy bizalom, hogy arra büszke lehetne, mert ki-
sebbségben maradt. Ez egyébként az ő magán-
ügye és nem kiván vele a nyilvánosság előtt fog-
lalkozni. 

Eizel az elöljáróság! ülés véget ért. 
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Egyetemi könyvtár (központi egyetem i. emeld) 

i-yiíva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig 
A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nak : Apró Jenő Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996), 
Harcsay Károly Széchenyi tér (telefon 27o), Borbély 
József Takaréktár utca (telefon 1268), Nagy György 
Boldogasszony sugárut (telefon 1125), Moldván? Lajos 
Újszeged (telefon 846). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
tél 7 órakor. 

— Szegedi egyetemi tanárok lá togatás i 
Pécsett. Májuc 9 én, vasárnap este a gyors-
vonattal a szegedi Ferenc József Tudomány-
egyetem tizeaöt tanára érkezett Pécsre, részben 
a város, részben az egyelem megtekintésére. A 
vendégek három napot töltenek Pécsett. Dr. 
Imre Sándor, a szegedi egyetemen a pedagógia 
tanára, külön előadást is tart as Erzsébet Tudo-
mányegyetem aulájában. A pécii egyetem meg-
hívására a következő tanárok érkeztek: dr. Meer 
Qyula, iogksri dékán, a Jogbölciészet tanára. Dr. 
Balogh Ernő, a kórbonctan tanára. Dr. Diirói 
Qábor, a szemészet tanára. Dr. Jankavich 
László, a törvényszéki orvostan tanára. Dr. Löte 
József, a kórtan tanára. Dr. Szabó József, az 
elmekórtan tanára. Dr. Rlesz Frigyss, jelenlegi 
rektor, a mathemitika tanára. Kerékgyártó Béla, 
a mathematika tanári . Dr. Széki Ttbor, a kémia 
tanára. Dr. Csengery János, a clissica fílologia 
tanára. Dr. Erdélyi László, a történalem lanára. 
Dr. Harger Antal, a magyar nyelv tanári . Dr. 
Imre Sándor, i pedagógia tanára. Kogutewltz 
Károly, a földrajz tanári. Dr. Zalaai Bála, a 
francia nyelv tanára. 

— Kerfili t i lyégyszt részgyülés . Csongrád 
vármegye és környéke gyógyszerészei vasárnap 
délután a Kass különtermében Ternesváry Jó-
zsef elnöklete alatt évi közgyűlést tartottak, 
amelyen mintegy negyven gyógyszertártulajdo-
nos vett részt. Előkészítették a Péter-Pál-i 
országos nagygyűlés tárgysorozatát, melyet 
Debrecenben fognak megtartani. Kivánják, bogy 
a gyógyszerészi kiképzés teljes ötévi egyetemi 
tanulmányhoz legyen kötve s e kérdésben igen 
nivós vita fejlődött ki, melyben sorrend szerint 
résztvattek Franki Antal szegedi és Dánlel 
Mihály dorozsmai gyógyszerészek, továbbá dr. 
Széky Tibor egyetemi t inár és Koriisénszky 
Ottó központi igazgató. Decentralizált kamará-
kat óhajtanak létesíteni s e kérdést Beker 
Adolf szegedi és Várady László szentesi gyógy-
szerészek fejtegették. A segédek részére jóléti 
intézményt állítanak fel s e pontnál Dániel 
Mihály indítványát fogadták ei. Végül a gyófy-
szerészek gazdasági ügyeiket beszélték meg s 
itt legfigyelemreméltóbb a nagykereskedők 
trösztje eüen való éles állásfoglalás volt, amely* 
híz a szükséges adatokat Dániel Mihály bocsá-
totta az értekezlet rendelkezésére. A gyűlés 
kimondotta, hogy e kérdést is tárgyalásra tűzi 
ki a nagygyűlésen. Este társasvacsorán fejeziék 
be az összegyűlt gyógyszerészek összejövetelüket. 

— Az ipartestület közgyűlése. Az ipar-
testület ezévi közgyűlését május 30 án, vasár-
nap délelőtt 9 órakor tartja a városháza köz-
gyűlési termében. Határozatképtelenség esetén 
ugyanaznap délelőtt tiz órakor. 

x Rlgoletto, május 25. Giída Limberg Rózsi. 
— Dohnányi 14 milliós adománya . Dohná-

nyi Ernő az elmúlt héten Debrecenben is 
hangversenyezett. A Zenekedvelők Kőre rendezte 
a hangversenyt, amely nem volt a leglátogatot-
tabb, de mégis jövedelmezeit 14 millió koronát. 
Dohnányi ezt az összeget átengedte jóíékony-
célra s a debrecsni polgármester szegények és 
munkanélkülitk között fogja szétosztani. 

— Tizenegymilliárd költséggel kibővítik a 
kaposvári kórházat. Pécsről jelentik: Somogy 
vármegye állandó választmányának dr. Fischer Fe-
renc főispán elnöklésévei megtartóit legutóbbi ülé-
sén beható vita volt a kórház modernizálásáról és 
a nőgyógyászati osztály felállításáról. Az ügyet dr. 
Mocsy Zsolt főjegyző ismertette és a kórházi bi-
zottság, valamint a törvényhatóság által kiküldött 
bizottság határozata alapján előterjesztette az állam-
épiiészeíi hivatal javaslatát, mely szerint vízveze-
ték, fürdőszobák, angol klozetok, csatornázás, mo3Ó-
és főzőkonyha, 60 ágyas szülészeti és nögyógyá-
szatai paviílon építésére, a ragályos betegek pavi-
lonjának egy ujabb emeletére, szemészet elhelye-
zésére, a tüdővészes pavillonhoz egy szárnyépitésre, 
a központi épület emeletének, az irodahelvi3égek 
átalakításának költségére 11 milliárd 368 miilió 
korona kell, amiben nincs kent az uj osztály ingó 
felszerelése. Kérte a javaslat elfogadását azzal, 
hogy bizzáfc meg az alispánt, járjon el az állami 
hozzájárulás ügyében és esetleg egy küldöttséget 
vezessen a népjóléti, illetve a pénzügyminiszterhez. 
A kérdéshez sokan szóltak hozzá. A vitát a főispán 
zárta be. Megállapította, hogy nélkülözhetetlenül 
fontos a kérdés rendezése. Hogy elintéződjék, szük-
séges a megyének az áldozatkészség legvégső ha-
táráig elmenni. Éppen ezért indokoltnak találná, 
ha a megye olyan határozatot hozna, hogy minden 
anyagi erejét erre fordítja és mindaddig, amig 
az építés el nem intéződik, tartózkodni fog, hogy 
más kulturális célra aájon pénzt. A főispán felszó-
lalása után a választmány egyhangú lelkesedéssel 
fogadta el a javaslatot, melyet már a megyegyülés 
is magáévá tett. 

x R i g o l e t t o , május 25. G.Ida- Limberg Rózsi. 
— Az állami altisztek zászlóazentelése. Fényes 

külsőségek között tartották meg vasárnap a szegedi 
állami alüsztek zészlószentelési ünnepüket A templomi 
szertartásokon szorongásig megteltek a pidsorok 
ünneplökkel, majd a felszentelt szalagos zászlót diszes 
felvonulásban, zeneszóval vitték az egyesület helyisé-
gébe. Délben díszebéd volt a Kassban, amelyen szá-
mos felköszöntö hangzott el, este pedig szépen sike-
rült táncmulatság fejezte be az ünnepi napot, 

x Az Apostolok é t terem és sörcsarnokban 
esténként Boldizsár Kálmán zenekara játszik. 

— A tfixoltók Flórián flnnepe. A szegedi tűzoltók 
vasárnap délelőtt tartották meg a szokásos Flórián-
ünnepüket. Az ünnepségek során Papp főparancsnok 
kiosztotta a tűzoltóknak a kitüntetéseket. 

z Ügyvédi irodának alkalmas szoba és előszoba 
kerestetik azonnalra vagy mielőbbre a Belvárosban. 
Ajánlatok .Ügyvéd' jeligére a Délmagyarország kiadó-
hivatalába kéretnek, 

X H ő d l O i s a gyűjteményes kiállítása a Kass 
halljában. Megnyiiik május 16-án d. e. 10 órakor. 

Tílelcm i 
Irodái 8-58, BELVÁROSI mozi Telelőn 

Pénztári 5-81 Telefon 11-85. M O R Z Ö mozi 
Május 11-én, 
k e d d e n : 

Telelőn 11—85. 

B A N D O L E R O ü 
Filmregény 8 fejezetben. Főszerepben : PEDRO DE CORDOBA. Azonkívül: 

Busíer a kedélyes fogházban 
Burleszk 2 felvonásban. 

Előadások kezdete 5, 7 és a órakor! 
lójdö esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Mihály ucoal n y á r i helyiségben tartjuk meg. 
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Május 11-én, 
kedden : 

Kalandor dráma 8 fel' 
vonásban. Azonkiyül : 

I 
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R e p ü l ő a u t ó ' 
Megy a gőzös j 
Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 
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