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,11 munkanélküliség és a munkaalkalmak 
hiánya jellemezte az 1925-os évet." 

A szegedi munkaadók kör gyűlése. 
Pénteken délelölt tartotta meg a Szegedi 

Munkaadók Szövetsége Pongrdcz Albert elnök-
lete mellett évi rendes közgyűlését. Az eln&ki 
megnyitó atán dr. Cserzy Mibály titkár terjesz-
tette elö az igazgatéság Jelentését, amely a 
szövetség 1925. évi működéséről nyújtott képst. 
A jelentés beszámol az egyes iparágak helyze-
téről, különös tekintettel az azokban fennálló 
bérviszonyokra illetőleg munkásviszonyokra. 
Általában a munkanélküliség it munkaalkalmak 
hiánya volt a jellemzője az 1925 őt Ívnek, 
amely évben sztrájk vagy munkáskizárás nem 
zavarta meg a megcsappant termelő munka 
folytonosságát. Az évi jelentést Varga Mibály, 
lMater Géza, Faragó Lajos és Gábor György 
hozzászólásai után tudomásul vélték. 

Az igazgatósági jelentés után Fischer Aladár 
pénztáros terjesztette be a szövetség zárszáma-
dását és ismeriette a költségelőirányzatot, ame-
lyet a szövetség egyhangúlag tudomásul vett. 

Fiteher Aladár indítványára a közgyűlés dr* 
Schullz Károly szegedi ügyvédet választotta 
meg egyhangúlag a szövetség ügyészévé. Álta-
lános tisztújítással a szövetség ez évi közgyű-
lésén nem foglalkozott, minthogy a mult évben 
megválasztott tisztikar megbízatása három évre 
szói. 

Pongrdcz Albert záróbeszédében arra hívta 
fel a szövetség tagjainak figyelmét, hogy a 
nagyarányú gazdasági elzárkózottsággal szem-
ben hathatós eszköz volna, ha az érdekeltek, 
a gyárvállalatok és egyéb ipari vállalatok veze-
tői használnának fel minden alkalmat a fennálló 
kívánalmak hangoztatására. Számos fórum, 
bafóiágok, egyesületek, érdekképviseletek köré-
ben a szövetség tagjai jelentékeny szerepet 
töltenek be s mindezeken a helyeken vafő 
ébrentartása a gazdasági korlátozások lebotlá-
rának, végeredményben a kívánt eredmények 

í eléréséhez kell hogy vezessenek. 
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Husf vágott az állatorvos fejéhez, 
mert megállapította, hogy romlott hust árult 

Gsjda Marcellné cianádpalotai mészáros 1925 
november I l ikén kint árult a községi piacon. 
A népes hetipiacon a husárusok között — 
képviselőtestületi határozatra hivatkozva — meg-
jelent Lengyel András községi állatorvos és 
sorba vizsgálta as árusok husnemfljét. Gt jdáné 
sátrában az állatorvos hoiszsbb ideig tartóz-
kodott és beható vizsgálat után megállapította, 
hogy Gajdáni remiásnak indult husi árult. A 
harcias busárusnő as állatorvos megállapítását 
felháborodva utasította vitsza, majd a szócsata 
hevében egy nagy darab husi vágott az állat• 
orvot fejihez. Az állatorvos Gí jdáné erőszakos 

fellépését azonnal jelentette felsőbb hatóságának, 
mire a harcias asszony ellen hatóság elleni 
erőszak cimén emelt vádat a szegedi ügyészség. 

A pénteki főtárgyaláson Gajdáné nem tagaáia 
a vádfieli cselekmény elkövetését. Azzal véde-
kezett, hogy ax árusított has nem volt romlott, 
>nert a tehenet sznap vágták le. A tettlegességet 
felhevült idegállapotában követte el és kijelen-
tette, hogy az állatorvos az égisz piac nipe 
előtt megszigyenlietie. Ezért követte el tettét. 

A biróság az enyhitö körülmények figyelembe-
vételével nyolcnapi fogházra ítélte Gajda Mar-
csiinál, aki felabbezést jelentett be az i élei ellen. 

ff /An Szombat. Róm. kai. Paz. Magd. f Pro-
w jrB,testdns Maxim. Nap ktl 4 éra 10 fút-

kor, nyugszik 19 ára 45 ptrtkor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. se. 10—l-ig, d. a. 4—7-ig, 

Mteseum nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

evitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadás este 8 Arakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak köztil szolgálatot tartanak t 

Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 1 1 . 
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

„Tudjunk együtt hinni és remélni." 
Budapest, május 28. Klebelsberg kultusz-

miniszter Becker Károly porosz közoktatásügyi 
miniszter tiszteletére villásreggelit adott a Nem-
zeti Kaszinóban. Az első felköszöntőt gróf 
Klebelsberg mondotta, hangsúlyozva a német-
magyar kulturális fegyverbarátságot. 

A porosz kultuszminiszter a falköszöntőre a 
következőkben válaszolt: 

— Mélyen meg vagyok hatva azoktól a 
szavaktól, melyet ekszcellenciád a német-magyar 
fegyverbarátságról mondott. Sorsunk máskép 
alakult, mint a kárpáti harcok idején remél-
tük. De ha akkor hajlandók voltunk együtt 
ezen nagy megpróbáltatásokat elviselni, most 
indjunk együtt kitartani, együtt hinni is együtt 
remiint. Azokat az érzelmeket, melyek szivün-
ket betöltik, legjobban ebbe a kívánságba fog-
lalhatom: Éljen Magyarország, éljen a kor-

mányzó ur, éljen Klebelsberg gróf. 
Délután öt érakor dr. Becker a parlament 

delegációs termében előadást tartott „A háború 
uláni porosz-német kultúrpolitika" cimen. 

Pusztító vihsi Versec környékén. 
{Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Belg-

rádból jelentik: Péntek délben Versec kör-
nyékén hatalmas vihar vonult végig, amely 
óriási területeket tett tönkre és több ember is 
életét veszítette. A pusztításokról részletes je-
lentés még nem érkezett, mert a vihar a táv-
tró- is tetefonvszetikel, sőt a vasútvonalat is 
*ok helyen megrongálta. 

— A frankügy a Táb lán . Budapestről je-
lentik : A Tábla junius vége felé foglalkozik 
Nádosy és Windischgraetz herceg szabadlábra 
helyezésének kérdésével. Ezután jelölik ki azt 
a tanáciot, amely tárgyalni fogja a hercegék 
bűnügyét. Minden valószínűség szerint a frank-
ügy táblai főtárgyalását szeptember első napjai-
bsn tartják meg. 

— Appony i ünneplése. Budapestről jelen-
ük : Apponyi Albert gróf szombaton tölti be 
születésének 80-ik évfordulóját. A Ház szom-
bati ülésén Scttovszky Bála elnök méltatni fogja 
Apponyi érdemeit. Apponyi összesen 54 ive 
tagja a magyar iötvinyhozátnak. 

x Bárhol b á r m i t váaftrol , kérje a Dil-
magyarország ingyenhirdetést szelvényét. 

L«l«pltzték a Tömörkény-plakettet. 
A Tömörkény-Asztaltársaság, amely a Tömör-

kény-kultusz fellendítését tűzte ki célul, pénte-
ken este a Panácz-féle vendéglőben ünnepélyes 
keretek között leleplezte Tömörkény sikerült 
bromplakattjét, amelyet Szolosányi Gyula szob-
rászművész készített. Az ünnepélyen Kirmendy 
Mátyás, dr. Landesberg Jenő és Gombos István 
vezetésével képviseltette magát a kamara és az 
ipartestület is. A gyűlést Longl István nyitotta 
meg, utána Juhász Gyula mondotta el ünnepi 
beszédét. Juhász Gyula beszédében kitért leg-
utóbbi bécsi tar'ózkodására, amikor is Tömör-
kény-emlékek után kutatott. Beszéde közben 
leplezték le Tömörkény bronzplakettlét, majd 
Hegyi István ujabb novelláját, Márki István é s 
Dávid Magyar József verseit olvasta fal, végül 
Barsy Dezső hurucdalokat énekelt. 

— A hő tök emléknapján visárnap délelőtt 
9 órakor az u j zsinagógában istentisztelet lesz. 
Istentisztelet után a régi zsinagógán elhelyezett 
emléktáblák előtt iskolai ünnepség. A hitközség 
képviselőtestülete, a kebelbeli egyesületek és a 
hőiök hozzátartozói számára külön helyet tar-
junk fel mindkét ünnepségen. As iskolai ünne-
pen dr. Pop Róbert tartja az emlékbeszédet. 

x Horvftth Dieher SörözO kitűnő konyhája 
olcsó havi abonomát ad. 

— N s gypintek — hivatalos ünnep. Buda-
pestről jelentik: A református konvent pénteki 
ülésén elhatározta, bogy megteizi a szükséges 
lépéseket a Nagypénteknek hivatalos ünneppl 
nyilvánítása érdekében. 

— A városi párt vacsorá ja . Várhelyi József 
pápai prelátus, a városi párt elnöke és dr . 
fedlicska Bíla közjegyző, a városi párt ügy-
vezető elnöke pénteken felkeresték a polgár-
mestert és bejelentve, hogy az életre keltett 
városi párt junius másodikán vacsorát ad, arra 
a polgármestert és a város tisztikarát meghív-
ták. A polgármester megigérte, hogy a vacsorán 
résztvesz. 

x Filharmonikusok hangversenye a hősi sirok 
gondozási alapja javára Tiszában junius 2 án, este 
tél 9 órakor, jegyek kaphatók Dugonics tér 2. és 
a Tisza-szálló portásánál. 

— Doktorrá ava tá s . A szegedi egyetem jogi 
karán szombaton délben félegy órakor avatják 
doktorrá Berinyl János ékszerészt, Schaffer Já-
nos bútorgyáros! és Cserzy István belügyminisz-
teri tisztviselőt. 

— Felhívás. Felhívjuk az ipartestület taglait, 
hogy vasárnap délelőtt 9 órakor a városháza 
közgyűlési termében tartandó évi rendes köz-
gyűlésen pontosan megjelenni szíveskedjenek, 
hogy a közgyűlés után as iparosság testületi-
leg résztvebe8sen a hősök emlékünnepén. Az 
elnöktég. 

x D i v a t é r t e s tés . Értesítem a t. hölgyközön-
séget, hogy állandó raktárt tartok elegáns model-
lekből, valamint panama, florentin, nyúlszőr é s 
lószőr kalapokból. Alakitások modellek után 
meglepő jutányosán készülnek. Katonatisztek 
családtagjainak és tisztviselőknek nagy árked-
vezmény. Vásárlás előtt saját érdekében kérem 
kirakatom megtekintését. Tisztelettel özv. Iricz 
Dezsőné. 

— Megérkeztek az ellő öeagőnénzek. Bu-
dapestről jelentik: Papp Elek, a Nemzeti Bank 
alelnöke kijelentette, hogy a pénzveidéből már 
megérkeztek az ellő pengőérték szállítmányok 
a Nemzeti Bankba, amelyek igtnjól sikerültek. 
Az állami pénzjegy-nyomda megkezdje a bank-
jegy nyomásához szükségei papírgyártást a 
diósgyőri gyáiban, de még nem tudják, mikorra 
készeinek el az i l ső pengőbankjegyek. 

s Fehér éa ajonr hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singet 
varrógép riszv.-tdrs. Szeged, Kárász uc ca. l m 

Yeielen i 
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Pénztári 5-8*. Telefon 11—95. KORZÓ M O Z I Teleion 11—85. 
Május 29—30-án, szombaton és vasárnap: Szines francia film! 

Himnus az álmek váiosából "KTh^V'B 'B v WT& 
8 felvonásban. Főszerepen: U j mj> C X v m. a . 

Azonkívül: G A U M O N T H Í R A D Ó . 
Előadások kezdete köznapokon 5, t és H órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 diakor. 

Jó idd esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Uihály uocai n y á r i helyiségben tartjuk meg I 
Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

J i idő esetén az esti 9 6 > u l előadást a n y ú r l h e l y i s é g b e n t o r i j u k . 
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R O M O L A („Firenzei éjszakák!") I 
Metró-Goldwyn világattrakció két részDen, 12 fejezetben. — Főszerepben : R 

és Dorothy Gish. I 
Ezt megelőzi: A n g 0 | H | r a d ó | Lillán Qish 


