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DÉLMAGYARORSZÁG

Elővételben 10% kedvezménnyel válthatók a HL kerület—Bástya
ligamérkőzés jegyei a Délmagyarország jegyirodájában.

„Az iparosság nem nyugszik bele, hogy az lOKSz-iigyei
bizalmi nyilatkozatokkal intézzék el/*
Pálfy Dániel nyilatkozik, hogy a kisipari hiíelsérelmek ügyében az iparosság az
országgyűléshez fordul.
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) j
Ismeretesek azok az események, amelyek az iparosok székesfehérvári kongresszusán és azóta történtek gróf Hadik János és különösen a kisipari
bitelek körül. Az események még ma is élénken
foglalkoztatják a szegedi iparosságot is, éppen ezért
kérdést intéztünk ebben az ügyben Pálfy Dánielhez, aki a következőkben válaszolt:
— Egyes lapok oly színezetet adtak a székesfehérvári kongresszusnak, mintha ott botrányba
fulladt volna a magyarországi kézmüiparosság tanácskozása. Ezzel szemben az történt, hogy az
IÖKSz ügye nagy izgalmat váltott ki, de ennek
nem az iparosok voltak az okai. Gróf Hadik
János és Nagy Antal asztalosmester állottak egymással szemben a székesfehérvári kongresszuson.
Gróf Hadik János azt állította Nagy Antalról,
hogy szabálytalanságot követett el, Nagy Antal
pedig azzal vádolta az IOKSz-ot, hogy hozzánemértő rőföskereskedőt és könyvelőkisasszonyt
küldöttek Milánóba és Belgrádba butorexportot
szervezni. Továbbá azt is állította, hogy 8—9 mii.
liárdos vesztesége lesz az IOKSz-nak, azonfelül,
hogy adminisztrációs költségei is 7—8 milliárdra
rúgnak. Azt mondotta Nagy Antal, hogy az állam
által az iparosok segélyezésére adott, részben kamatmentes pénz után magasabb kamatot szed az
IOKSz, mint az a magánforgalomban megszerezhető volna és végül az IOKSz nem akarja a szövetkezeteken kivül álló iparosok támogatását meg.
kezdeni.
— Nagy Antal vádjai fedik az iparosság álláspontját. Az iparosok régen tudják, hogy az IOKSz
vezetése bürokratikus, nehézkes, hihetetlenül drága
és hogy többe kerül a kötelékébe tartozó 30—40
szövetkezetnek az egy évi ellenőrzése, mint amenynyit ezeknek a szövetkezeteknek az alaptőkéje
kitesz^ Az iparosság ezeket az állapotokat már 3
évvel ezelőtt a Hódmezővásárhelyen tartott kongresszuson feltárta és azóta várja, hogy panaszait
orvosolni fogják.
— Gróf Hadik János azonban csak egyizben
nyitott alkalmat a panaszok feltárására, arról pe.
dig hallani sem akar, hogy a szövetkezeteken kivül
álló iparosság ügyei is felkarolUtssanak. Az elkeseredést aztán az váltotta ki az iparosságból,
amikor a fenti kérdések orvoslását várták az
lOKSz-tól, ahelyett személyi térre akarták tolni az
ügyet és Nagy Antalt, aki az iparosság sérelmét
tette szóvá a kongresszuson, hogy elhallgattassák,
becsületében támadták meg. Ez volt az iparoTeiefon
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sok felháborodásának igazi oka.
— Mi lesz az iparosság további teendője a székesfehérvári kongresszus után és mit vár a további fejleményektől? — kérdeztük ezután.
— Az iparosság nem nyugszik bele, hogy ezt a
rájuk nézve fontos, életbevágó kérdést az IOKSz
bizalmi nyilatkozatokkal intézze el. Az iparosság
mindaddig küzdeni fog, amig gyakorlati emberek
kezében nem látja ezt az intézményt és amig az
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óra 10 perckor, nyugszik IS óra 52 perckor.
A Somogyi-könyvtár és városi muzeum nyári
szolgálata. A Somogyi-könyvtár olvasóterme julius és augusztus hónapban délelőtt 1Q és 12
óra között van nyitva. A muzeumi tárak ugyanekkor, vasár- és ünnepnapokon "KMől l-ig.
Az Egyetemi Könyvtár nyári szolgálata. Július 1-től augusztus 15-ig: Az Olvasóterem nyitva
hétköznap 8—13 óráig; kőnyrvkölcsönzés ugyauebben
az időben. Augusztus 16-tól augusztus 31-ig: Nagytakarítás miatt az Olvasóterem egész nap zárva
marad; kőnyvkölcsönzés hetenkint kétszer, kedden
és pénteken 9—12 óráig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Franki Antal Szent György-tér (telefon
118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó
Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846).
A Déimagyarország bécsi szerkesztősége: Wien,
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz),
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria részére:
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (ösíerr, Auzeigen A,-Gi)
Telefon: Serie 62-5-95.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése:
Tegnap zivatarok voltak viharos szelekkel, az eső
azonban nem volt általános és a nagyobb területek, különösen a Dunántul nyugati részei és a
Duna—Tisza köze maradtak eső nélkül, amely különben csak kevés helyen volt 10 mm.-nél nagyobb. A hőmérséklet nagyobb különbségeket mu-
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Augu3ztu3 27,, 28-án, szombaton és vasárnap
mesterműve, melyet &z Egyssüst Államok fennállásának 150 éves évfordulójára alkotott:
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c.iöadJ5ok kesdele Uéíkö/uap ¡5,"7, 9, vásár és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

tatotí, maximuma 32—34 fokra emelkedett, részben alig érte el a 20 fokot. Jóslat: Változékony
idő, helyenként esővel.
—• Halálozás. M a r t o n Károly, a szegedi I-ea
számú postahivatal igazgatója, több hadiékitményes kitüntetés tulajdonosa, csütörtökön este hoszszu szenvedés után elhunyt. A postaigazgatót szét
les körökben ismerték és tisztelték Szegeden. Vasárnap délután 4 órakor temetik a belvárosi temető halottasházából. Az elhunyt főtisztviselő a
háború alatt Zimonyban teljesített szolgálatot, majd
Budapesten és Szegeden 1925 december óta vezeti
az l-es számú postahivatalt,
— Eszperantó tanfolyam. Eszperantó nyelvtan*
folyam kezdők számára nyílik meg a munkás*
eszperantisláknál (Munkásotthon, Hétvezér-ucca 9.),
A tanfolyam szombaton, 27.-én, este 7. órakor kezdődik.
x Orvosi hir. Dr. Ziffer Alfréd fogorvos szabadságáról visszaérkezett és rendelését Kárászucca 6. sz. alatt ismét megkezdte.
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x Csütörtökön szenzációszámba menő esemény
volt a Belvárosi Mozi megnyitása. Az újonnan,
átalakitott és diszkrét elegánciával berendezett ter-i
met zsúfolásig megtöltő közönség részére élmény
volt a megnyitó előadás. Amit a közönség várt
a nagy renoválástól, az igazgatóság száz százalékig
be is váltotta, szem előtt tartván minden tekintetben a publikum kényelmét és kívánalmait. De
nemcsak maga a helyiség nyerte meg a közönség
teljes megelégedését, de a megnyitó műsor is,
mely a német és az amerikai filmgyártás két legsikerültebb filmjét mutatta be, az egyik Ilenny
Portén sokszor sikamlós és mindvégig kacagtató
helyzetkomikumokkal bővelkedő vígjátéka volt. A
másik a hódító, elegáns Reginald Denny, ennek a
nagyszerű amerikai filmszínésznek
reprezentáns
vígjátéka, »Nősül a titkár urt cimü kacagtató vígjátéka volt. Mindkét műsor azon filmek közül való,
melyek a közönséget végig alaposan mulattatják.
A szinháznyitással ugy látszik, hogy a közönség
teljes mértékben meg volt elégedve s honorálta
is az igazgatóságnak azt az igyekezetét, mellyel
Szeged legkellemesebb szórakozóhelyét újjáalakítva,
elsőrendű műsor keretében átadta a publikumnak.
Szép idő esetében a 7 és 9 órás előadásokat a
Horváth Mihály-uccai nyári helyiségben tartjuk.
A nagysikerű megnyitó műsor vasárnapig marad műsoron.
x Halálozás. Koczka János szabómester folyó
hó 25-én délután hirtelen elhunyt. Temetése folyó
hó 27-én, délután 4 órakor lesz a Festő-ucca 7,
sz. alatti gyászházból a felsővárosi gyevi temetőbe,
x Bécsi bevásárlási utániról a legújabb bársonyés nyulszőrkalap újdonságokkal megérkeztem.
Goldgruber Irén, Somogyi-ucca 23.
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Eiöadísok kezdc:e hétköznap 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor.

Tílaton 11-85,

az ipartestületekkel nem keresi a szorosabb érint«
kezést és amig legalább az óvadék és gépbeszerző
akció kezdetét nem veszi. Az IOKSz-nál, illetve
gróf Hadik Jánosnál már előterjesztettük az ipa*
rosság kívánságait, de ez nem járt semmiféle eredménnyel. Hadik grófnak az az álláspontja, hogy
a szövetkezeteken kivül álló iparosnak semmi köze
sincs az IOKSz-hoz, mi pedig a törvény világos
intenciói szerint követeljük, hogy az IOKSz-nak
a szövetkezelen kivül álló iparosok támogatásával
is kell foglalkozni.
— Az iparosok nagy tábora ebben a kérdésben
egységesen áll az IOKSz-al és Hadik Jánossal
szemben és igazuk tudatában a kormányhoz és
az ősszel összeülő országgyűléshez fognak fordulni
J panaszaik orvoslásáért.

1

— Képzőművészeti rajz- cs festőiskola nyílik
Dinnyés
Ferenc festőművész
műtermében,
Szentháromság-ucca 4, Megnyitás szeptember 1-én,
Behatások naponta: délelőtt 8—9ig, Tandíj havi
12 pengő,
— A Délmagyarország Bécsben naponta kapható a belvárosi rikkancsoknál.
x A szegedi ipartestület azon tagjai, akik a székesfehérvári országos' iparoskóngresszusoa rés?U
vettek, vasárnap délelőtt 10 ójakor Hl ipartest
tületben tartják beszámolójukat a kongresszus lefolyásáról, amelyre az ipartestület tagjait ezennel
meghívja az elnökség.
&
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