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Miért elégedetlenek a faiparotok 
a régi vezetőikkel ? 

Jelenteftük, bogy a faiparosok 
vasárnapi gyűlésén nem folytathatták 
le as elnökválasztó szavazást, mert a 
haladó gondolkozása kisiparosok hatal-

f más többségben voltak a szakosztály 
közgyűlésén. A szavazást vasárnapra, 

r Julius 4 ikére tolták ki, amelyen nem 
lehet kétes a dolgozó' kisiparosok 
fölényes győzelme. A választásokkal 
kapcsolatban kaptak az alábbi sorokat: 

Ha tárgyilagos akarok lenni, azt kell monda-
nom, hogy a rossz gazdasági helyzet az oka 
mindennek, mert mig csak volt valahogy, a fa-
iparosokat m ig kedvezményekkel sem lehetett 
az ipartestületben ugy összehozni, mint ma. 
Akkor még nem látták meg a legnagyobb bajt 
sem, ma pedig elég egy k i s , lipcsei kirándulás" 
ahhoz, hogy minden hiba nagy ba|nak látszón 
és hogy minden balért vezetőiket okolják. Fel-
sorakoztatva bizonyos sérelmeket, amelyik a 
kimankáknál: az egyetemi, városi és ipsr-
testfl eti munkák elosztásánál mutatkoznak. 

Tagadhatatlan, hogy etek máskénI is tSrtin-
tettek volna, de én nem is ebben látom az 
elégedetlenség főokáf, hanem egyrészt abban, 
hogy sok mindent megcsináltak a kortársak 
megkérdtxise nilk&l. Igy közmunkák kiosztását is. 

Hiába a sok pénzzel megépített szép ipar-
testületi nagytermek, nem hívtak azokba össze 
olyan értekezletet, anol mindenről lehetett volna 
beszélni. Egétz évben mindössze két szakosztály-
aiéit tartottak itt és azok egészen sablonosak 
voltak. Hogy mennyire kevés sz, amit elvégez-
tek, jói kitűnik az évi jelentésből. Mee lehet 
tudni mindent, csak el kell olvasni. Öl perc 
elég bottá. Főképen pedig elfelejtették az 
együtlirzisi ápolni. Ezekbea tudom röviden 
megmagyarázni az elégedetlenség okát. (Aláírás.) 

— Felvétel a szegedi egyetemre. A szegedi 
Ferenc József Tudományegyetem közli, hogy a 
jogi, orvosi, bölcsészeti, vagy természettudományi 
Karára felvételért augusztus folyamán lehet folya-
modni. A felvétel iránti kérést ahhoz a karhoz kell 
intézni, amelyre beiratkozni óhajt s a kérvényhez 
születési és érettségi bizonyítvány, valamint nem-
zethüsíget is tanúsító erkölcsi bizonyítvány csato-
landó. Az egyetem jelenlegi hallgatói a felvételért 
nem kötelesek újból folyamodni. Szegénysorsu és 
jóelőmenetelű diákok, vagyontalan köztisztviselők 
gyermekei, vagyontalan árvák és menekültek szep-
tember 12 ig btnyujtandó kérésükre jelentékeny 
tandíjkedvezményben részesülhetnek. Az egyetemi 
hallgatóknak Szegeden a következő diákjóléti 
intézmények állanak rendelkezésűkre : 1. az egye-
temi menza, melyen napi 10000 koronáért teljes 
élelmezés (reggelivel) kapható; 2. az egyetemi 
Horthy Minlós-internátus, melyben 180 férfi és 40 
nöhaligató kaphat havi 75.000 koronáért lakást, 
fűtést, világítást; 3. az egyetemi Bocskay-internátus, 
mely 50-60 menekült diákot fogad be jutányosán 
teljes ellátásra: 4. az egyetemi Szent Imre-kollégium, 
mely 50 - 60 egyetemi hallgatót vesz fel méltányo-
san teljes ellátásra; 5. az egyetemi Szent Erzsébet-
leányotthon, mely 20—30 egyetemi hallgatőnőt 
részesít mérsékelt áron ellátásban; 6. az egyetemi 
Diákjúléti és Diákvédő Iroda, mely a szegénysorsu 
és jóelőmenetelű egyetemi hallgatók erkölcsi és 
anyagi támogatásával intézményesen foglalkozik. 
Ugy az egyes diákjóléti intézményekre, mint az 
egyetemi tanulmányokra és a helyi visronyokra 
vonatkozó kérdésben mindenkinek készséggel ad 
irásban is felvilágosítást az egyetemi Diákjóléti és 
Diákvédő Iroda (Központi egyetem). 

E jegyzés. Dr. Böhm Kimil hadbíró-őrnagy 
és László Gizike jegyesek. (Minden külön érte-
sítés helyett.) 

— As Ügyészség elnöke szabadágon. DÍ. 
Zembery ]«nő, a szegedi ügy ászáéi elnöáe meg-
kezdte hatheti szabadságát. Távolléte alatt az 
ügyészségei dr. Ztbay Ferenc figféazségí al-
elnök vezeti. 

— A kegyur-város kijavittatja a tápéi temp 
lom sisakját is. A város, mint a hirö3-neves tá-
péi tempiom kegyura, nemrégen elrendelte & 
templom tatarozását. Az állványokat már fel is 
álliioiták a templom körűi, & mérnöki hivatal p2-
dig előterjesztést tett a tanácshoz, hogy egy füst 
alatt rendelje el a megrongálódott templomsisak 
és a kereszttartó ércgömb renoválását is, mert 
most as állványok úgyis állanak, a külön állványozási 
költséget meg lehet takarítani. A tanács elfogadta 
a mérnöki hivatal okfejtéséi és a kérdéses mun-
kálatokra megadta a felhatalmazás?. 

Háztulajdonosok M«ros ucca 15. sz. alatt 
Julius 4-en, vasárnap délelőtt fél 11 órakor és 
déluiáa fél 5 órakor igen fontos gyűlést tartanak. 

1521 julius 2 

Ma es'e kezdődik Salamon Béláék kit estére 
tervezett vendégjátéka a Belvároii Moziban. M i 
mindenki nevetni akar, menekülni a napi munka 
után a nyomasztó gondoktól. Ebben a nagy 
küzdelemben oázisként, üdilőleg fognak hatni 
Salamon Bíláék fővárosi nivót reprezentáló 
bohozati estéi. Ma és holnap este visszhangozni 
fog a Belvárosi Mozi tágas helyisége a neve-
téstől. A Teréz-köruti Szinpad nagyszerű gár-
dája fel fogja villanyozni a kedélyeket s min-
denki önfeledten át fogja engedni magát a 
gondtalan nevetésnek. Alig várjuk, hogy Salamon 
groteszk alakját láthassuk, hogy amugv Itten-
igazából kimutassuk vele magunkat. Kő»áryt, 
aki legutóbb a Medgyaszay-kabaréval volt ná-
lunk s ott mint a Vadvirág cupringere aratolt 
zajos sikereket, ugyancsak őszinte örömmel 
várjak,nemkülönben a hölgyeket: CapponSárit, 
Zahlert és Keglevicbef a jónevű Hsrczeghgt! 
együtt. Egy kellemes és várvavárt viszontlátás 
örömével üdvözöljük Salamont és kiváló tár-
sulatát. 

— Koszarumegválfás. Böki József nagy-
kőrösi református lelkész Tonelli Pál elhunyta 
alkalmából koizorumegváltás cimén 150.000 
koronát küldött szerkesztőségünk utján a pol-
gármesteri gyorssegélyalspra. Az összeget ren-
delteiért helyére futtattuk. 

— Pusztító gyári robbanás kilenc halottal. 
Zürichből jelenlik: Wettsifon melletti Kempfen-
féle festékgyárbsn az aluminiumpor meggyúlta -
dáia következtében robbanás törlént, amely egy 
épületet romba dSntltí. Kilenc munkás meghalt, 
keiíő súlyosan megsebesüli. 

Ma pénteken nagy megny i t ó 

halesfélyf 
tartok a volt Ó n o z ó Po ld ln f i régi j5hír-

nevű vendéglőjében. 
Nagy adag halpaprikás turóscsusxdval 30000 K 

Szives pártfogást kér J ^ g f c g j ^ j 

895 az uj tulajdonosnő. 

— Harminchét lengyel katonát megölt egy 
felrobbant ágyúgolyó. Varsóból leientik: A 
41-ik gyalogezred Kowel mellett, Povurskban 
lőgyakorlatokat tartott, amikor menetközben is-
meretlen okokból felrobbant egy 188 milliméte-
res átmérőjű tüzérségi lövedék. A robbanás 
hatáta rettenetes volt: 3 ilszt is 34 embír 
meghalt, 30 katona súlyosan, 11 pedig kiny* 
nyen megsebesült. 

Lakiaokaf, flzletbalyiiégeket célszerűen és jutá-
nyosán alakit át Takács építési vállalkozó Bercsényi 
ucca 10. Telefon 6-53. m 

—Akik Algírból a Jóreményaég fokiig autóz-
tak. Párisból jelentik:A sportakadémia tizezer« 
frankos nagydiját Delingetilo kapiány és fele-
sége nyerte el, akik Algiiból kiindulva egészen 
a Járeménység fokáig utazták át autón Aftikát. 
— A női atlétika nagydiját Davidnelleni kapta, 
aki egyetlen kisérö társaságában beutazta Tibe-
tet, felkereste az idegenek elől eliárt Lhassa 
városát is és itt hosszasabban időzött. 

személyes 
felléptével 

julius ha B f t l v á r a s i H a s i b a n liofvózüfti estéik 
E l ő a d á s r a k e r ü l n e k : 

f A L A ü O N BÉLA főszereplésével 
R o m a n t i k a 

Liptai Imre legsike'ültebb vgjátéka 1 felv. 

Zahler E r z s i 

Kegtevich Marietta alakítják 

Czuppon Sári j 

S A L A M O N B É L Á V A L 
FranktlrSr I Sakk-matt I A delejes ember 

Békcffy L. pazar komédiája. jZágcn István 1 felv. bohózata | Nóli K. falrengető humoreszkje 

K S v á r y G y u l a felléptével a 
S Z E K R É N Y . 

Fodor Lász ló bohózala. 

Herczeg Jenő felléptével 

Kossuth nóta. 
Nőti Károly 1 felvonásosa. 

Zahler Erzsi, Keglevich Marietta és Czuppon Sári 
falléptével A MÉLTÓSÁGOS ASSZONY LELKE Karinthy Frigyestől 

Kővárt Qyula és 
Herczeg Jenövei 

Magyar német ba-
rátság Kővári Gy. bohózata 

Rendező 

Herczegh JenP 

Fenyő Árpáddal 

a 
Pesti nfi 

Nagy Endre 1 felvonásosa. 

Az előadásokat jó időben a Horváth Mihály uccai.nyári helyiségben, kedvezőtlen időben a téli 
helyiségben tartjuk meg. Jegyek elővételben már válthatók és 5 -82-ős telefonon is előjegyezhetők. 

K e z d e t e 9 ó r a k o r . 

Minden kfllón flrtealtfia helyett. 

Pollik Fanny, Ignflc, Lipót, Mária, Manó és Gyula mint gyermekei, özv . 
Reich Vilnaoané mint (estvére usy saját, valamint menyei, unokái, dédunokái és rokonai 
nevéjen bánatos ssivvel tudáják, hogy a legjobb anya, illetve nagyanya és dédnagyanya 

özv. Pollák Salamonná 
vallásos éleiének 88 ik évébjn junius hő 30-án este 7 órakor csecdtsen elhunyt. 

Drága ha'ottunkat f. hó 2 án (pénteken) délután 3 órakor kísérjük a Somogyi 
ucca 12. számú gyászházbál az izr. temetőbe. 

Áldás legyen drága p órain! 

896 Külön villamos kocsik a Dugonics térről indulnak. 
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