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Hogy is állunk azzal az 
iparosharmóniával. 

A szakosztályoknál folvő tisztújítási köz-
gyűléseknél most legújabb jelszavuk az úgy-
nevezett tekintélyesebb iparos uraknak, hogy 
az iparosság között meg kell teremteni a har-
móniát, ugy hogy a tekintélyesebb iparosok« 
kezébe kerüljön a vezetés. De azért sem most, 
sem évekre visszamenőleg nem mutattak haj-
landóságot arra, hogy a kisiparossággal együtt-
munkálkodtak volna az össziparosság érdeké-
ben. Valószínűleg emlékeznek még a pár év 
előtti »tekintélyes elnök« urak arra, hogy egy 
szakosztályi ülésen rendesen 8—10 tag, egy 
tisztújító közgyűlésen pedig 16-—17-en vettek 
rész, ma pedig, mikor nincs harmónia— már 
a tekintélyes iparosok szerint —, mégis 120— 
130 tag jelenik meg egy-egy szakosztályi ülé-
sen. 

llogy néhány példával igazoljam, kik akar-
ják a harmóniát, legyen szabad egy pár ese-
tet említenem. Visszamenve egészen a ka-
marai választások eseményeihez, emlékezem, 
hogy a »tekintélyes iparosok« mindazokat* 
akik csak a legkisebb vonatkozásban voltak vagy 
hozhatók a kisiparossággal, azokal mind tö-
rölték a szavazó listájukból, ellenben a ka-
marai lag urak közöli van egy néhány, akik 
csak a kisiparosságnak köszönhetik kamarai 
tagságukat, mert a kisiparosság csupán azért, 
hogv a harmónia megmaradjon, felvette őket 
listájára. 

Hl voll az iparosság temetkezési egyesüle-
tének tisztújító közgyűlése, amelyen olyan 
tisztikart és választmányt állítottak össze és 
választottak meg. hogy a tekintélyes iparo-
soknak« nem lehet okuk panaszra. Hogv a 
szakmánknál maradjak, ill voll a mester-
vizsgáló bízol tság elnökének kijelölése. Igaz, 
voltak talán jobb szakemberek is, azonban 
mégis az együttműködés kedvééri olyan ura-
kat jelöltünk, akikről reméltük, hogy az 
együttműködést velünk lehetővé teszik. Saj-
nálattal kell azonban tapasztalnunk, hogy ugy 
adóügybeni tárgyalásoknál, valaininl más gyű-
lésekre — bár mindenkor meg vannak híva 
névre szóló meghívóval — azért nem jönnek 
el, mert vagy az il lető maga, vagy a jóbarátja 
nem voll jelölve, vagy megválasztva elnöknek. 

A kisiparosság — meri van kisiparosság 
— már annyi jeléi adta, hogy kívánja és 
óhajlja a harmonikus együttműködést, hogy 
azl már letagadni nem lehet. 

De most elvárja a kisiparosság a »tekin-
télyes iparosságtól<; is, hogy az iparosság ér-
dekében való munkálkodásban vegye ki a ré-
széi, legyen olt mindenütt, ahol a kisiparos-
ság ügyes-bajos dolgait szolgálni kell, de ne 
csak addig, míg a saját, vagy barátja ügyét 
elintézi, mert a kisiparosságot ma már nem 
lehet, üres szavakkal vezetni, a kisiparosság 
letteket vár. 

Berg János, 
a cipészipari szakosztály elnöke. 

Polgár és munkás minden igaz ügyét felkarolja, 
támogatja és kiharcolja a Délmagyarórszág. 

ffirek 
j r i j -g Vasárnap. Róm. katb. Miseric. Protes-

fóns. B 2 Fülöp. Nap kél 4 óra 45 perc-
kor, nyugszik 19 óra 10 perckor. 

Somogyi könyvtár zárva, Muzeum nyitva dél-
előtt lO-tOl l-ig. 

Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Franki Antal Szent György-tér (telefon 
118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Te-
mesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó 
Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (österr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62-5-95. 

Május 1. a világ öntudatos munkásságá-
nak világiinncpe! A szegedi szociálde-
mokrata párt végrehajlóbizoltsága felhív-
ja a párt tagjait és a munkásságot, hogy 
május 1-én délelölt 10 órakor legyenek 

a Kállav-ligelben. 

— Időjárás. A Meteorológiai lnlCzet jeienir. 
Hazánkban az idő derült és meleg. A hőmérséklet 
tegnap meghaladta a 20 fok C.-t. Jóslat: Meleg, 
zivataros, esőrehajló idő, később hősülyedés való-
színű. 

— Kifizette a város a háromszázezer dollá-
ros függőkölcsönt. A belügyminiszter, mint is-
meretes, néhány nappal ezelőtt jóváhagyta a köz-
gyűlésnek azt a határozatát, amely négyszázöt-
venezer dolláros váltóhitel felvételére vonalkozolt. 
Ezt a kölcsönt a város elsősorban azért vet le 
fel, inert ebből akarta visszafizetni az Angol— 
Magyar Banknál régebben felvett háromszázezer 
dolláros függőkölcsönét. A belügyminiszter jóvá-
hagyó rendelete alapján a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank a négyszázötvenezer dollárt ki is 
utalta, illetve értesítette a várost, hogy az min-
den pillanatban rendelkezésére áll. A városi a 
kamal csak a felvett összeg után terheli, így a 
pénzt csak mindig a szükséghez mérten veszi 
igénybe. Szombalon járt le a városnak az An-
gol—Magyar Banknál lévő háromszázezer dollá-
ros váltókölcsöne, amelyet a 150 ezer dol-
láros kölcsönből már ki is egyenlitett egyszerű át-
utalással a polgármester. 

— A honvédelmi miniszter — lovassági tábor-
nok. Budapestről jelentik: A kormányzó gróf Csáky 
Károly honvédelmi minisztert a szolgálaion ki-
vüli viszonyban való meghagyása - mellett lovas-
sági tábornokká nevezte ki. 

x »I)r. Baranvi Zeneiskola« növendékeinek Beet-
hoven-hangversenye május 7-én (szombat) este fél 
7-kor a Tisza nagytermében. 302 

— (iörögkatolikus mise. Vasárnap délelőtt fél 
10 órakor a Bozália-kápolnában görög szertarlásu 
katolikus szentmisét mond dr. T o m a László ma-
kói görögkaloiikus esperes-plébános. 

Szobafestést, mázolást és homlokzatfestést 
legelőnyösebb árban készítenek 

Szilágyi és Szabó festőmesterek Szeged, Dugonics tér 11. 
165 

Telefon 
107. sz. 

URIDIVATCIKKEK 
Ingek, gallérok, nyakkendők 
sporlharlsnyák, zoknik csaiis 
elsőrendű minőségekben r e n d k í v ü l i 
o l c só s zabo t t á r a k o n 

Poiiák Testvéreknél, Szeged, Csekonics u. és Széchenyi tér. 

Teljes garancia melleit elvállal 

téli ruhákat,szőrméket 
nyári gondozásra 

HOSSMAJVN molylaárvédö intézete. 
S Z O L I D Á R A K ! 105 
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BUDAPESTI 
NEMZETKÖZI VÁSÁR 
1927 április 30-tól május 9-ig 

50% utazási kedvezmény 
az összes belföldi vasutakon és hajókon. 

Vásár-igazolványok kaphatók 
és ielvilágositást nyújtanak a 

VÁSfiRIRQDfl: Budapest, V . , Alkotmány u. 8. 
valamint 

S Z E G E D E N : Kereskedelmi és Iparkamara. 
A vásárigazolványok ára í». J 2 0 . 

Shvov Kálmán — tábornok. 
Szombaton este beavatott körökben az a 

hir terjedt el, hogy dr. Shvoy Kálmán vezér-
kari ezredest a kormányzó tábornoknak ne-
vezte ki. A kinevezés Szegeden széles kö-
rökben általános örömet kelteti, mert Shvoy 
Kálmánt szimpatikus modoróért, kedves köz-
vetlenségéért és európai műveltségéért min-
denki tiszteli és becsüli. Shvoy tábornok ra-
gyogó katonai karriért futott meg, amit nagy 
tudósának, alapos képzettségének köszönhet. 
Mint vezérkari százados került Szegedre és 
a fiatel katonatiszt rövidesen a szegedi tár-
saság kedvelt tagja lett A katonai ranglétrán 
gyorsan haladt előre. A háború utáni évek-
ben a 9. gyalogezred parancsnokának nevez-
ték ki. 1926-ban gyaiogdandár parancsnok 
lett, most pedig a kormányzó tábornokká 
léptette elő. 

— Az UjszegedI Népkör 25 éves. Az Uj szegedi 
.Népkör a napokban tarlotl választmányi ülésén 
elhatározta, hogy 25 éves fennálásának emlékéi ju-
nius 26-án vasárnap) ünnepli meg az újszegedí 
kis templomban, szentmisével. Ez alkalommal 
szenlelik fel az egyesület diszzászlójál is, melynek 
felszentelésére Glatlfelder Gyula ínegyéspüspököt 
kérik fel. A zászlószentelés után a népkör helyi-
ségében díszközgyűlés keretében ismertetik a kör 
történelét, este pedig társasvacsora lesz. 

x Orvosi hir. Dr. Boros Lajos fogorvos szabad-
ságáról visszatért és rendelését megkezdte. Ren-
del délelőtt 9— l-ig, délután 3—5-ig.' 348 

— FIZESSEN ELO a Délmagyarország ki-
adóhivatalában havi 60 fillérért a Borsszem 
Jankóra. 

— A DMKE igazgatósági ülése. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület igazga-
tósága május 9-én (hétfőn) délután 6 órakor 
székházának üléstermében ülést tart, amelyre az 
igazgatóság tagjait ez uton is meghivja az elnök-
ség. 

x Eljegyzés. Schmidi Rózsikát, Sclimidt Jenő 
kereskedő leányát eljegyezte dr. Fiala Kálmán 
Temesvárról. (Minden külön értesítés helyeit.) 343 

x Felséges zónákat minden időben csak a Bel-
városi Étteremben élvezhet. Feketesas-ucca 22. 

— Előadás a bölcsészeti szakosztályban. Az 
Egyelem Barátai Egyesületének bölcsészeli szak-
osztálya május 4-én, szerdán az Archaeológiai 
Intézet előadótermében (Leszáinoló-palota, fit. 37. 
ajtó) este 6 órakor szakülést tart. Előad: Dr. 
I m r e Sándor egyetemi ny. r. tanár: »A nemzet 
fogalma a mai nevelésünkben« címmel. Belépő-
díj nincs, érdeklődőket szívesen lát az elnökség. 

x Házasság. Sleiner Kamilla és Hubert Ármin 
ma délután fél 4 órakor tartják esküvőjüket az 
izr. templomban. 309 

x Singer gépselyem mindenféle sziliben kapható. 
Singer varrógép fióküzlet, Szeged, Kárász-ucca 
1. szám. 


