
sésekre azonban sajnálattal kellett nélkülöz-
nünk Rassay képviselő urnák a válaszát, sem 
az elért eredmény nem igazolta, hogy utána 
járt volna a dolgoknak. Ellenben meg kell 
állapitanunk, hogy miniszter képviselőnk 
nemcsak a saját tárcája keretében, hanem 
mindezekben az itt iclsorolt esetekben is tény-
leg utána nézett és utána járt közérdekű 
ügyeinknek és erről bennünket tájékozta-
tott is. 

— Mi, a város hatósága és közönsége nagy 
Őrömmel vesszük tudomásul, hogy a jövőben 
fontos közérdekű ügyeinkben Rassay képvi-
selő ur is támogatni fogja a város közérdekű 
kérelmeit, utána fog nézni választópolgárai 
érdekeinek. Ez tűnik ki nyilatkozatának a 
•szelleméből. Erre a támogatásra bizony életbe-
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vágóan fontos szüksége van ennek a város-
nak, amely 20 kilométer hosszban Délma-
gyarország határvárosává lett, ahol az ipart, 
kereskedelmet csak ugy lehet fentartani, ha 
e városban uj intézmények létesíttetnek, uj 
emberek jönnek s azoknak idejövetele köz-
lekedés javításával megkönnyittetik. Ez nem 
csupán helybeli szegedi érdek, hanem orszá-
gos érdek is, mert nem lehet közömbös az 
országra, hogy a eléli határszélen őrtálló Sze-
ged, mely nagy Magyarországnak is második 
legnagyobb és legnépesebb városa volt, clerőt-
Ienedjék s ha újból a hivatás várna rája, 
mint 1919-ben, hogy az ország rendjét meg-
mentse, ne tudjon eleget tenni kötelességének. 

Szeged, 1929. évi január hó 5-én. 

IÖ29 lanuar 6. 
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»Nem tarlom szükségesnek, Hogy további 
nyilatkozatokat tegyek« 

(Budapesti tudósítónk tele/on jelentése.) 
\ Délmagyarország budapesti munkatársa in-
formálta Rassay Károlyt Somogyi polgármes-
ter nyilatkozatának tartalmáról és megkér-
dezte, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e nyilat-
kozni. Rassay Károly munkatársunknak a kö-

vetkezőket mondotta: 

— Én ebben a kérdésben tegnap már meg-
magyaráztam álláspontomat. Nem tartom 
szükségesnek, hogy további nyilatkozatokat te-
gyek. ' • " » 

Szombatin este megnvították 
a Délvidéki Automobil Klub pompás klubhelyiségeit 

(A Délmagyarország munkatársától-) A' 
Délvidéki Automobil Klub rövid fennállása 
óta eljutott a fejlődésnek abba a stádiumába, 
hogy uj klubhelyiségét felavathatta. Az uj 
klubhelyiség a Klauzál-téri Lengyel-palota első 
emeletén talált elhelyezést. Négy egymásba-
nyiló hatalmas terem. A tagok kényelmét tár-
salgó, hatalmas kártyaszoba és olvasóterem 
szolgálja. Az uj klub szinte varázsszert! gyor-
sasággal készült el és szombat estére készen 
várta a klub tagjait. 

Dr. Shvoy Kálmáu tábornok, a klub agilis 
elnöke, mielőtt a helyiségeket átadta volna 
rendeltetési céljainak, szombaton délután a 
sajtó munkásainak mutatta be a klubot A 
pazar gazdagsággal és kényelemmel berende-
zett termek Shvoy tábornok Ízlését dicsérik, 
aki előtt az az elv állott, hogy az autósok 

és az autósport kedvelőinek barátságos otthont 
teremtsen. 

Elmondotta Shvoy tábornok, hogy a klub a 
havonkinti klubvacsorákon kivül, amely a ta-
gok együttérzését lesz hivatva növelni, komoly 
versenyeket is fog rendezni. Az eddigi ter-
vek szerint márciusban dunántuli és tiszán-
túli turaversenyeket rendeznek. Az árviz év-
fordulóján rendezendő ünnepségekről az Autó 
Klub is kiveszi majd részét. Autó- és motor-
versenyeket rendez, sőt tervbevett egy autó-
szépségverseny megrendezését is. 

A klubnak jelenleg 150 tagja van, de re-
mény van arra, hogy ez a szám már január-
ban megduplázódik. 

A bemutató végén Shvoy tábornok az uj 
helyiségeket átadta rendeltetési céljainak. 

Négy régi szegedi Iparos kitüntetése 
az Ipartestület rendkívüli ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
ipartestület elöljárósága szombaton este rend-
kívüli ülést tartott, amelyet Takács Béla társ-
elnök nyitott meg. Megnyitójában bejelentette, 
hogy a csongrádmegyei ipartestületeknek kö-
telességük körzetet - alakítani. Kérte, hogy a 
szegedi elöljáróság ehez egyhangúlag járuljon 
hozzá. Miután a bejelentéshez senki nem szó-
lott hozzá, az elnök kimondotta, hogy a sze. 
gedi ipartestületek elöljárósága szükségesnek 
tartja a csongrádi ipartestületek körzetének 
megalakítását. 

Amikor arról volt szó, hogy az elöljáróság 
egy delegálttal képviseltesse magát és az ala-
kuláson más nem is szólalhat fel, Kertész 
József felvetette a kérdést, hogy ha ennyire 
korlátozva van a szólásszabadság, akkor nem 
is kellene arra elmenni. 

Ezután Körmendy Mátyás, az ipartestület 
elnöke jelentette be, hogy az Országos Ipar-
egyesület megbízásából négy kiváló szegedi 
iparosnak átadja az egyesület kitüntetéseit. 
Metzger Péter öt évtizeden keresztül szolgálta 

Fűszer« és terményáruk! 
Fajiborok:, likőrök, szardínia, állandóan f r i ss 
íca-vaj és pörkölt kávék legolcsóbban 
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az iparosérdekeket és mindig ott volt, amikor 
az iparosság egyeteméért kellett dolgozni. Kiss 
Gézát már itt találta az ipartestületben, aki 
25 éve már elüljárcsági tag, aki sohasem ke-
reste a dicsőséget, becsületesen, gerincesen 
haladt előre és nemcsak az Országos Ipar-
egyesület, hanem az egész ország iparossága 
elismeri munkáját. Erdélyi András, az ipar-
testület alelnöke, mint kis kőmives ember in-
dult el pályáján és vasszorgalmát ma mái-
szegedi paloták jelzik. Könyves Petri Géza 
35 éves munkálkodás után nem tudott va-
gyont felmutatni, nem tudott keresni, egyet 
azonban kivívott magának: iparostársai meg-
becsülését. Büszkén emlékezik Könyves Petri 
Gézára, tanítómesterére, aki szakmájában a 
legkiválóbb volt. 

Körmendy ezután minden egyes kitüntetett 
iparosnak átadta az okleveleket. 

Ezután dr. Dobsa László, az IPOSz ügy-
vezető-igazgatója üdvözölte a kitüntetett ipa-
rosokat és bejelentette, hogy az IPOSz négy 
szegedi iparosvezetőt beválasztott az elnöksé-
gébe: Gombos Istvánt: Takács Bélát és Jároli 
Gézát az alelnökök sorába, Berg Jánost pedig 
a választmányba. 

Erdélyi András és Kiss Géza meleg sza-
vakkal mondott köszönetet a kitüntetésekért 
és ezzel az ülés vé£et ért. 

F A R S A N G 
A MANSz rózsaestélye január 6-án a Tiszában. 
Helyőrségi bál január 12-én a Tiszában. 
SzTK bál január 16-án. 
Jogászbál január 26-ikán. 
Pusztaszeri bál február 9-ikén a Tiszában 

Kalikó-bál 
Bájos* hangulatos, kedves táncmulatságot ren-

dezett szombaton éjszaka a Belvárosi Kisdedóvó 
helyiségeiben a Szegedi Kisdedóvó Leányegylet: 
a hagyományos Ka l i kó-bá l a t . A hölgyek — 
kivétel nélkül — valamennyien egyszerű halvány-
kék fehér pettyes ruhában jelentek meg, fekete 
álarccal, amely csak éjfél felé került Ic az ar-
cokról. Az egyforma ruha olyan kedves, családias 
hangulatot teremtett a bálteremben, amely a Ka-
Jikó-bálat kiemeli az idei báli szezon mulatságai 
közül. A tánc tiz órakor kezdődött cs egyre foko-
zódó hévvel tartott egészen a reggeli órákig. A 
bálon megjelent hölgyek közül a következők neveit 
sikerült följegyeznünk: Kakuk Ilonka, Kovács 
Eftáüa, Várkonyi Margit, Várkonyi Erzsi, Maycr 
Ancsi, Szidanits Baba, Pappert Karola, Rösler 
Leona, Rösler Kamilla, Csórja Zsuzsi, Balogh Mu-
cuSj Bárkányi Sári, Láng Vally, Pichlcr Jclly, 
Biacsy Bella, Völgycssy Paja, Bielek Manci, Vas-
vári Teréz, Csathó Vicus, Csűrik Nclly, Bodola 
Olga, Gárgyán Kató, Sándor Margit, Sándor Ilona, 
Szilágyi Mucus, Szegfű Rózsi, Jeck Lola, Marscny 
Magda, Csikós Margit. Nagy Tini, Neszvahba Mar-
git, Latzkovits Adél és Irén. 

A Pusztaszeri Árpád-Egyesület nemzeti balja. 
A szegedi és szegedvideki társadalom élénk érdek* 
lődése kiséri mindig a Pusztaszeri Árpád-Egye-
sület farsangi táncmulatságát. Az egyesület az iclér» 
a IX. nemzeti bálát rendezi. Az idei nemzeti bálát, 
amely arányaiban és diszességében semmivel sem 
marad mögötte fényesen sikerült elődeinek, a kor-
mányzó és kormányzóné diszvédnökségc alatt a 
Tisza-szálló összes termeiben február 2-án rendezi 
az egyesület, amely alapszabályszerü célját, a ma-
gyar gondolat ébrentartását ezen a táncos vigassá-
gon keresztül is fáradhatatlanul munkálja. A 25 
pengős páholyjegyekre már most elő lehet je-
gyezni Danner Jánosné egyesületi alelnöknél (Tisza 
Lajos-körut 12., telefon 1-41), aki minden irányban 
készségcsen nyújt felvilágosítást. 

Csöngedy Gyula képviselő 
meghall 

(Budapes t i t u d ó s í t ó n k t e l e fon jelen-
tése.) Csöngedy Gyula esperes-plébános, az ado-
nyi kerület országgyűlési képviselője ma este adn 
nyi lakásán hirtelen meghalt. A 61 éves képviselőt 
szívszélhűdés ölte meg. 

PHiESlEH 
# 5 D H 1 <Pááriss 
Ifcffl K I l a fa Kalitka) 
Budapest, VI . , Paulay Ede u . 35, 

Telefon 9S8—09. 

Előkelő vidékiek legkedveltebb 
szórakozóhelye. Elsőrangú külföldi 
tánc- és varlelémüsor. 
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Bofimann Vessöaét, Csekonlcs ucca 4. szám 

Bel- <és külföldi 

bőrárukban 
valamint 

cipésskellékekben 
tegolcaóbb 
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Frank és SCösóciky 
börkereskedése 

Csekonics u. 6. (Pollák Testvérek mellett) 


