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Jegyek a Belvárosi Mozi élővé- f 

teli pénztáránál m á r válthatók. aj 

A szabóiparosok közgyűlése után 
A szegedi ipartestület íérfiruházati szakosz-

tályának lezajlott liszlu jiló közgyűlésén a leg-
teljesebb szólásszabadság jegyében számos fel-
szólalás hangzott el. Különösen terjedelmes 
támadási felület volt az adóügy, ahol egysek 
támadásainak éle elsősorban az elnök ellen 
volt, irányítva, Gombos István elnök azonban 
a támadások felett állt, mivel ellene semmi-
nemű bizonyítékot felhozni nem ludtak. 

Sok szó cselt a Szabóipari Szövetség jelen-
legi lu;ij i vezetősége ellen is. amely vezetőség 
a tagokkal együtt tizenkét ¡őre csökkent az 
utóbbi időben történi csoportos kiválás kö-
vetkeztében. A szövetség helyi fiókjának tag-
jai ugyanis a személyeskedés kárhozatos szel-
leméi termellek ki a vezetőség helytelen és 
invenció nélküli irányításával. Anélkül, hogy 
a szövetség vezetőségétől a jószándékol elvi-
tatni megkísérelném, a közgyűlésen elhangzóit 
tárgyilagos kritikák után minden jelen volt 
tag előtt nyilvánvaló leli a szövetség mostani 
működésének meddősége. Gombos István szak-
osztályi elnök céltudatos és fáradhatatlan ve-
retése ellen senki sem tudott és senki sem 
telt hibáztató megjegyzéseket, csupán a szö-
vetség tagjai közül voltak, akik napvilágot 
nem álló, személyes élü és irányú törekvé-
sek. burkoltan is világos »rejtett« aknamun-
kákkal kísérelték meg a nagytöbbség hangu-
latát ellene irányítani, azonban minden ered-
mény nélkül. 

Minden érdem be li felszólalás, becsületes lé-
nyeken alapuló és lefegyverező választ nyert 
Gombos István elnök részéről és mi sem 
jellemzőbb, hogy a törpe löredék alulmaradt 
egységbontó küzdelmében. Gombos István 
munkásságát és érdemeit nem akarom felso-
rolni, de megemlítem azl, hogy az ő kezde-
ményezése folytán jól sikerült és nagyon szép 
segéd- és lanonckiállilást rendezeti az ipar-
testület, továbbá löbb szakelőadást és szak-
tanfolyamot is rendezett szaktársai javára. 

A választott korelnöknek a jelölő bizottság 
kiküldése ellen foglalt álláspontját, továbbá 
a későbbi magatartását igazán nem tudom 
megérteni. Nem tételezek fel rosszakaratot, 
de le kell szögeznem azl, hogy a jelölő bi-
zottság kiküldésében elfoglalt álláspontja hely-
telen. mert ahhoz a régi vezetőségnek vau 
joga, míg a korelnöknek csak a választási 
aktus levezetése a kötelessége. A korelnök a 
kiküldött jelölő bizottság jelentését sem telle 
lehetővé, hanem látszólag sértődötten elhagyta 
a gyűlés termét. Ezzel nem tett elegei tiszt-
jének. ez a leköszönés egészen különös módja. 

A nagytöbbség a törpe ellenzék kivonulása 
után egyhangúlag Gombos Istvánt újólag meg-
választotta elnöknek, amivel bebizonyította a 
szakosztály, hogy minden egységbontó inlri-
kán lultéve meggyőződését, Gombos István 
személyéhez ragaszkodik. Akár megfelebbezés, 
akár más ellenakció csak arra lesz alkalmas, 
hogy a szakosztály Gombos István mellé állva, 
szolidaritással a törpe ellenzék akcióját meg-
törve megmutassák azl, hogy a szakosztály 
élén csak olyan embert akarnak látni, aki 
szószólója mindenütt iparostársai érdekeinek 
és aki a szakosztály érdekeljen hathatósan 
munkálkodik. 

Gombos Istvánt a szakosztály nagytöbbsége 
újra fhegválasztotta elnökének és nem hiszem, 
hogy ennek az erős bizalomnak Gombos Ist-
ván lemondással adjon választ. 

Podimn Henrik 
szabómester. 

családi f>áxat, tanyás birtokot, 
sxölöbirtokot, Üzleteket, §áz-
telket, lakást, földbirtokosoknak tiosszu 
lejáratú kölcsönt legolcsóbb 

kamat mellett közvetít 136 
1 1 0 7 f i g* ingatlan vállalata Szeged, Horthy 
f l C ^ C l Miklós ucca 2. (Kultúrpalotánál.) 

Építtetők figyelmébe! 
Uj épületeket, átalakítási munkákat méltányos áron 

vállat, tervvel, költségvetéssel szolgál B a r n a 

kőművesmester Szeged, Zákány ucca 48. 429 

Hírek 
y j (O Vasárnap, lióni. katli. Jubilatc. Protes-

O * » láns. 1! 3 Gizella. Nap kél 4 óra 34 

perekor, nyugszik 19 óra 20 perckor. 

Somogyi könyvtár zárva, Muzeum nyitva dél-
előtt 10-161 l-ig. 

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

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. se. 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondens). 
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. 

Horváti) Árpád meghalt. 
Isméi eltöri egy szépen szóló szegedi hegedű. 

Meghalt Horváth Árpád, a fialal szegedi ci-
gányprímás, a nótaszerető szegediek egyik leg-
kedveltebb mulattatója. Szépen, szívvel, lélek-
kel liuzla a magyar nótákat, különösen a 
régiekét; nem követte a divatot, nem a mu-
lalni vágyó duhajok hangulatához stimmelte 
a húrokat, hanem hangulatot csinált a bűvös 
zeneszerszámmal. Fialal volt, alig harminc-
egy esztendős és mindössze egy hónapja esett 
ágynak. A művészek, a kölLök és a cigányok 
betegsége ütölle ki kezéből a vonót, a tüdő-
vész, amely már régen, évek óla sorvasztotta. 
Képzett muzsikus volt, Szegeden végezte a 
zeneiskolát és tagja völt a filharmonikus zene-
karnak is. Hat évig a katonazenekar első 
hegedűse volt. Néhány évvel ezelőtt bandá-
jával együtt Németországban szerzett szép 
sikereket és dicsőséget a magyar nótának. 
De Berlinből a sikerrel együtt a betegséget is 
magával hozta. Betegen, pusztuló erővel mu-
zsikált tovább szülővárosában, legutóbb a 
Stefániában. Egy hónappal ezelőtt eseti ágy-
nak, szervezetét a betegség és a sok éjszakázás 
őrölte fel. Az ágyat nem is hagyta el azóta 
egyetlen pillanatra sem. Szombaton reggel 
meghalt. Fiatal feleségét és két gyönyörű kis-
fiáL hagyta árván. Hétfőn délután három óra-
kor lemelik a Nádas-ucca 12. szám alatti la-
kásából. Koporsóját elkíséri elárvult bandá-
ján kivül az egész szegedi muzsikus cigány-
ság, hogy most neki húzzák el kedvenc nótáit. 

— Átadták a kormányzónak a dis/.doklori ok-
levelei. Budapestről jelentik: A debreceni tudo-
mányegyetem 4 kara felajánlotta Horthy Miklós kor-
mányzónak a tiszteletbeli ludórságol, amelyet a 
kormányzó elfogadott. A debreceni egyetem im-
pozáns küldöttsége ma délben 12 óra után adla 
át a díszdoktori oklevelei. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelcuti: 
Hazánkban tegnap is voltak zivataros csők, de 
kisebb mennyiségben, nagyobb esőt Békéscsabá-
ról 15 mm.-t és Egerből 13 mm.-t jelentettek. A 
meleg a tegnapi nap folyamán csökkent. Jóslat: 
Egyelőre helycnkint meg csapadék várható, hő-
sülyedéssel, később száraz idő valószínű. 

— Cukor Adolf megvásárolta a parlamenti mu-
zcumiiak Kossuth Lajos végrendeletét. Budapesti 
ről jelentik: A parlament muzeumának a na-
pokban felajánlották Kossuth Lajos politikai vég-
rendeletét, amelyekben prófétai látással megjöt 
vendőlte a monarchia katasztrófáját. A muzeum 
nem velietle meg az ériékes okmányokat, mert 
nem volt reá fedezete. Tudomására jutott ez a 
magyar származású C u k o r Adolf amerikai film-
nábobnak, aki habozás nélkül vásárolta meg az 
értékes ereklyét és odaajándékozta azt a parlament 
erek ly em uze urnán ak. 

x Eljegyzés. Szabó Mária Magdolnát eljegyezte 
dr. vitéz Gárgyán Imre. (Minden külön érlesités 
helyett.) " 409 

— A DMKE igazgatósági iilése. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület igazga? 
tósága 9-én, hétfőn délután 6 órakor székházá-
nak üléstermében ülést tart, amelyen a rendes 
tárgysorozat letárgyalása után az igazgatóság új-
ból választja az egyesület tisztikarát és az elnöki 
tanácsot. Az elnökség ezúton is kéri az igazgató-
ság tagjainak az ülésen való szives megjelenését. 

x Filharmonikus hangverseny ma délelőtt pon-
tosan 11 órakor, csak egy pár darab ülőhely és 
állóhely kapható a Belvárosi Mozi pénztáránál. 
V e z é n y e l F i c h t n e r S á n d o r . 

— A Pusztaszeri Árpád Egyesület láncos csoport-
ja — mint ismeretes —, közreműködött a m. kir. 
posta nőtisztviselők országos egyesülete magyar 
bálján, ahol óriási tetszést aratott szebbnél-szebb 
táncaival. E szép eredmény Danner Jánosné ér-
deme, akinek a Magyar Asszonyok Nemzeti Szö-
vetsége babérkoszorúval kedveskedett, amelyet dr. 
Szakács József nyújtott át beszéd kisérelében. 

x Eljegyzés. V a s Ila Szeged és L e i p n i k e r 
József Medgyesegyháza, jegyesek. (Minden külön 
értesilés helyett.) 408 

— A Munkásszinpad műsoros délutánja. A Sze-
gedi Munkásszinpad vasárnap délután fél 4 órakor 
a Munkásotthonban (Hétvezér-u. 9.) műsoros dél-
utáni rendez. Műsor a következő: 1. Magánszám. 
Előadja: Arany János. 2. Petőfi: A király esküje. 
Juhász: Mindig előre. Szavalja Peslalics István. 
3. Magyar népdalok. Énekli: Berényi Irma, hege-
dűn kiséri: Markó Sándor. 4. Leveleky: Segítse-
tek. Szavalja: Csonka Bözsi. 5: Zágon István: 
1 .akásátruházás, tréfa. Előadják: Arany János,Tak-
sás József, Kass László, Trebitch József. 6. Ma-
gánszám. Előadja: Kass László. 7. Hegedüduett, 
játszák: Berényi Irina és Markó Sándor. 8. Ady-
versek. Szavalja: Stcrn Dávid. 9. Nyáray Andor: 
Nyugta, falusi történet. Előadják: Taksás József, 
Kass László, Arany János, Csonka Bözsi. 

x Fuchs Ervin növendékeinek hangversenye ma 
délután 7 órakor a Tiszában. 

x Berelvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájást Is 
elmulasztja. 361 
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