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Válasz az Iparoskörökben 
elhangzott vádakra 

Az egyik szegedi újság a napokban cikket kö-
zölt »Az alsóvárosi iparoskör az IPOSz egységé-
ért« cimmel, amelyre akarva nem akarva ki kell 
térnem. 

Ugylátszik, az iparostársak sehogysem tudnak 
belenyugodni abba a körülménybe, hogy másnak 
is legyen véleménye, még kevésbbé abba hogy 
mások véleménye győzedelmeskedjen. Már ugy a 
felsővárosi, mint a rókusi, legújabban pedig az 
alsóvárosi iparoskör sirta cl azt a nagy bánatát, 
hogy milyen súlyos csapás érte őket a kézműves-
kamara leszavazásával és az egész iparostársada-
lom óriási hátrányának köpenyegébe takarózva, 
ugy állítják be az elkövetkezendő helyzetet, hogy 
raost már az ország egész iparossága éhen íog 
halni, mert nem lesz kézmüveskamarája. Már pe-
dig ez nem egészen áll igy, mert ezzel nem veszí-
tett senki, legfeljebb az ő politikai barátjaik szá-
jából az a falat, amit előre sütögettek az iparosság 
amúgy is ürességtől tátongó zsebének terhére. A 
kézműíparosságot semmiféle kézműveskamara nem 
fogja kihúzni a sárból, mert hiszen intézmények-
ben ugy sincs hiánya. Rajtunk csupán a jobb gaz-
dasági viszonyok, a jobb és egészségesebb gazdasá-
gi politika segíthet. 

Igen érdekes, szinte kémikus már a cikknek a 
cime is, amely azt mondja: »Az alsóvárosi iparos-
kör az íparosegységért« és amint a cikk végén 
kiviláglik, határozatilag kimondják a szükségét az 
iparosság — kettéválasztásának. Bizonyos haladást 
mutat, hogy ma már 2—300-ra becsülik azt az ipa-
rostábort, amely az ő politikájával nem azonosítja 
magát, még ezelőtt néhány héttel 2—3 tőrtetőnek 
neveztek bennünket. Uton-utfélen azt hangoztat-
ják, mint ahogy a cikkben is fel van sorakoztat-
va, hogy a 35(5) szegedi iparos közül, akik nem is 
jöttek el, azok is mind a kézmüveskamarát akar-
ták. Ezekkel a szépitgetésekkel célt nem fognak 
elérni, mert ez teljesen gyerekes képzelődés. Aki 
a kdzmüveskamara szükségét érezte, az feltétlenül 
el is ment szavazni. De igenis az iparosság nagy 
többsége a szavazatnál is bebizonyította azt, hogy 
vagy egyáltalán nem jött a kézmüveskamarára le-
szavazni, vagy akik eljöttek, nem 40, hanem 50 
egynéjtíny szótöbbséggel igen is leszavaztak. 

Ez 'már a második eset, hogy az alsóváros! ipa-
roskörben az iparosságnak kétfelé szakadását tűz-
ték ki célul és igen jellemző, hogy először az ipar-
testület társelnöke. Takács Béla, most meg Mitz-
ger Péter, ugyancsak az ipartestület alelnöke hir-
dette ki a szétválást. Most azt kérdem ezektől az 
igen tisztelt iparostársaktól, hogy tarthatják azt 
összeegyeztethetőnek, mint az ipartestületi elnökség 
tagjai, hogy ők, akik már állásuknál fogva is hi-
vatva volnának az össziparosság érdekeit képviselni 
és az össziparosságnak az összetartozandóságá-
ért mindent elkövetni, ehelyett ők a konkolyhin-
tők és minden áron, még az iparosság szétszagga-
ssa árán is biztosítani akarják az ő iparoskőri 
kiskirály ságukat 

A fent nevezett cikkben ránk egyebet nem tud-
nak mondani, mint szocialisták, rendbontók, libe-
rálisok. Pedig nem kellene elfelejteni — nem aka-
rok ugyan ismétlésekbe bocsátkozni —, néznének 
szét a saját táborukban, ahol nagyon sokat fog-
nak olyant találni, akik más elveket vallanak, mi-
kor más politika van divatban. Ne féltsék ők m-
tőlünk a szegedi iparosság polgári gondolkozását, 
mert vagyunk ml olyan jó polgárai ennek a vá-
rosnak, olyan Jó magyarjai ennek a csonka ország-
nak, mint akár Metzgcr Péter Iparosköri elnök 
:ir, aki megtanulhatna már tisztán magyarul be-
szélni 

Nem kívánok ezzel a cikkel tovább foglalkoz-
ni, mert sohasem volt célom az, hogy széthúzáso-
kat szítsak, éppen ezért — ezeket ugyan kényte-
len voltam elmondani —, engedje meg az igen 
tisztelt alsóvárosi és többi iparoskör, de különö-
sen azok vezetőségei, ha ők mindenáron és igen 
helyesen az iparosságot tömöríteni akarják hogy 
egy jó tanáccsal szolgálhassak. Ez a jó tanács pe-
dig abban áll, hogy próbálják ki egyszer legalább 
rövid időre, — ha már a természetük nem engedi 
meg, hogy állandóan ezzel foglalkozzanak —, hogy 
a frázisok és üres szólamok hangoztatása he-
lyett az iparosság nagy, súlyos és komoly sérelmei-
vel foglalkozzanak, mint pl. a forgalmi adó, egyéb 
adóztatások, valamint a munkanélküliség, az ál-
landó rossz gazdasági viszonyoknak az őszinte és 
gerinces, meg nem alkuvó szószólói legyenek. Ha 
ezt megteszik, meg fogják látni, hogy nemcsak 
az iparoskört tömörítik maguk mellé és nemcsak 
azokat, akik eddig felültek az ő jelszavuknak, 
hanem mi is melléjük fogunk állani, hogy minél 
crősebb legyen az egység és minél hathatósabban 
el tudjuk érni az iparosság mihamarabbi boldo-
gulását. Minden komoly és becsületesen dolgozó 
iparosvezérnek így lenne kötelessége eljárni. 

^fiojabosjstváa. 

Wt' jMf - __ 

'S Vasárnap. Róm. kath. F2 Reminisc. 
S. • Protestáns F2 Mátyás. Nap kél G óra 
51 perckor, nyugszik 5 óra 37 perckor. 

Somogvi könvviár zárva. Muzeum nyitva dél-
éiül t 10-től (él 1-lg. 

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

tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. 1. (Tel. 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— Templomi ünnepség a reformátusoknál. A 
Lorántfy Zsuzsána Egyesület Leányköre ma dél-
után 5 órakor a református templomban ünnep-
séget rendez, amelyen gyülekezeti ének, a Refor-
mátus Énekkar karéneke, Té l i Erzsébet orvos-
tanhallgató szavalata és H o m o l a y Gyula fő-
iskolai hallgató hegedüszáma mellett K. Nagy 
József szentesi református lelkész tart előadást. 
Az ünnepségre belépődíj nincs. A befolyó persely-
pénzt az Uj Magyar Hajnal Temploma alapja 
javára fordítják. 

— 25 ezer pengő hiány a budapesti kamaránál. 
Budapestről jelentik: A budapesti kereskedelmi és 
iparkamaránál megejtett vizsgálat során megálla-
pították, hogy a pénztárból több, mint 25 ezer 
pengő hiányzik. A kamara elnöksége fegyelmi 
vizsgálatot indított a pénztár igazgatója, Kőrngei 
Antal ellen és a fegye mi vizsgálat eredményeként 
Körngeil eltioolilották a kamara pénztárának 
igazgatóságából és ngagdijigéngéról is lemondatták. 
Kőrnyei Antal a fegyelmi bizottság végzésében 
megnyugodott és a kár megtérítésére tárgyi és 
személyi garanciákat nyújtott 

— A városi alkalmazottak biztosítása. A tör-
vényhatósági bizottság jogügyi bizottsága szomba-
ton délután dr. Somogy i , Szilveszter polgár-
mester elnökletével ülést tartott, hogy letárgyalja 
a városi alkalmazottak rokkantsági, öregségi és 
balesetbiztosítására vonatkozó szabályrendeletter-
vezetet amely a társadalombiztosítási törvény 
alapján készítette el R a c k Lipót pénzügyi tanács-
nok. A tervezetet hosszas vita és lényegtelen m6-
dositások után elfogadta a jogügyi bizottság és 
az igy valószínűleg a februári közgyűlés tárgy-
sorozatára kerül. 

x Azon van Isten áldása, kinek Roxán az órája. 

— Szeretetdélután a sziliért elemi Iskolában. A 
szili éri községi elemi népiskola Vöröskereszt-cso-
portja vasárnap délután 3 órai kezdettel műsoros 

— A befagyott vízvezetékek helyreállítása a házi-
gazdák kötelessége. A mérnöki hivatalhoz tömege-
sen érkeznek mostanában a panaszok a befagyott 
vízvezetéki csővek miatt A nagy hidegek ugyanis 
igen sok házban befagyasztották a vízvezetéki 
hálózat csőveit és igy a lakók nagyrésze nem jut 
vizhez. A házigazdák és a lakók között állandó a 
vita és a veszekedés, hogy kinek a kötelessége a 
befagyott vízvezetéki csövek helyreállítása. A házi-
gazdák ezeket a költségeket a lakókra szeretnék 
hárítani, viszont a lakók a házigazdákra. A mér-
nöki hivatal tájékoztatásul most közli, hogy a vá-
ros lakbérleti szabályrendelete értelmében a lakó-
házhoz tartozó beépített vízvezeték minden hi-
báját a házigazdának kell helyreállíttatnia és jó-
karban tartania, hacsak külön szerződése nincs 
erre vonatkozólag a lakás bérlőjével. 

x Legszebb ékszerek legolcsóbb árban, részlet-
fizetésre is, Mülhoffernál. 633 

x Rádió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71. 

— A debreceni protestáns bál. A debreceni 
egyetemi és főiskolai hallgatók Bethlen Gábor 
körében egyesült tiszántúli részek protestáns ifjú-
sága elhatározta, hogy a régi megyebálok nívóján 
állva leginkább tiszántúli körzettel, de országos 
viszonylatban és keretek kőzött március 2-án, 
este 10 órai kezdettel a kormányzó és Bethlen 
miniszterelnök legfőbb védnökségével, valamint a 
külföldi protestáns országok diplomáciai testü-
leteinek beígért jelenlétével megrendezi a »Deb-
receni Protestáns Bálát«. 

x Szegedi müvészlparos sikeréről. Az Országos 
Iparos Szövetség ezidei aranyérmét Rónai udvari 
fényképésznek Ítélte oda. A zaragozai spanyol-
országi nemzetközi művészi fényképkiállitás arany-
érmét is Rónai udvari fényképész nyerte eL M20 

— Utazók közgyűlése. Az Alföldi Kereskedelmi 
Utazók Egyesülete ma, vasárnap délelőtt 10 órakor 
a kereskedelmi és iparkamara nagytermében rend-
kívüli közirvülést tart Tárgy: Alapszabálymódo-
sitás. 

x Szabóifjnság ma délután 4 órakor tartja 
rendes évi közgyűlését Raffaynál. 632 

— Dr. Imre Sándor előadása a bölcsészeti szak-
osztályban. Az egyetemi bölcsészeti szakosztály 
27-én, szerdán délután 6 órakor az egyetemi könyv-
tár előadótermében (Központi egyetem, I. eme-
let) szakülést tart, amelyen dr. I m r e Sándor 
egyetemi tanár »A neveléstudomány magyar fel-
adatai« címen tart előadást A belépés díjtalan. 
Érdeklődőket szívesen lát az elnökség. 

x Ne akadályozza a zord idő, hogy már most 
szeretetdélutánt tart, melyre a szülőket és érdeklő- biztosítsa gyümölcsfacsemete- és magszükségletét 
dőket tisztelettel meghívja a tanítótestület 

x Bárányt Lilly míretus l-l bncsuestiérs jegyek 
a Délmagyaroszág jegyirodájában válthatók. 

— Szabadegyetemi előadás. Az Egyetem Barátai-
nak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi elő-
adások keretében dr. vitéz Lengy el Endre egye-
temi m. tanár március 1-én, pénteken délután 6 
órakor az egyetemi könyvtár előadótermében 
(Központi egyetem, I em. jobbra) Az Aetna leg-
u t ó b b i k i t ö r é s é r ő l előadást tart Belépődíj 
80 fillér, tanulóknak 40 fillér. Az előadó az Aetna 
utóbbi kitörésekor a helyszínen tanulmányokat 
végzett és az ott készített eredeti felvételeit fogja 
előadásán bemutatni. 

x Del-Ra újrarendezett eipőktrakatal kellemes 
feltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár és tartós-
s á g — e z jellemzi a Del-Ka-gyártmányt. Fiók: 
Kárász-ucea 14. 

— A kereskedelmi bank tisztviselőinek ünnepe. 
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank tisztviselő-
kara tegnap este ünnepelte Rőser Miklós al-
igazgatónak igazgatóvá történt kinevezését és hu-
szonötéves szolgálati jubileumát A jubilánst első-
nek Grosz Marcell ügyvezető-igazgató üdvözölte, 
majd P i c k Lajos cégvezető köszöntötte fel a tiszt-
viselőkar nevében és átnyújtotta a kar ajándékát. 
S te in Sándor cégvezető a hölgyeket üdvözölte, 
majd S a l amon Mária a női tisztikar jókíván-
ságait tolmácsolta. Rőser igazgató meghatva mon-
dott köszönetet az ünneplésért. 

x Már II. Rákóczi Ferenc, a »nagyságos fejede-, 
lem« az annak idején divatba jött »fekete le-
ves« mellett szeretett vitázni Érdekes, hogy ak-
kor kitűnő minőségű kávét csak fejedelmek ihat-
tak,' mit most a Meinl Ggula Rt. üzletében tömev 
gesen vásárolják az arómás, izes pörkőltkávéL 

x Modern, nivós könyv MentornáL 233 

x Száraz tűzifa és legjobb porosz szén Szenesi 
Ferenc Damjanics uccai telepén, házhoz szállítva 
minden mennyiségben kapható, vagontételné! ár-

az Unghváry László ceglédi faiskola rt-nál. Buda-
pesti iroda: IV, Váci-ucca 27—33. Kérjen ár-
jegyzéket M21 

— Anyák Iskolája. A Szegedi Stefánia Szövetség 
57. számn védőintézete ma délután 4 órai kezdettel 
a Jókai-uccai belvárosi elemi népiskolában »Anyák 
iskolája« címen előadást tart Ez alkalommal dr. 
Ková t s Ferenc egyetemi magántanár »A tuber-
kulózisról« tart előadást Az előadás meghallga-
tása díjtalan. Érdeklődőket szívesen lát a ve-
zetőség . 

x Bárányi LÜIy március l-l zongoraestjének fé-
nyes műsorát az előjelekből ítélve, diszes közön-
ség és telt ház fogja hallgatnL 

x Megérkezett azn| osztálysorsjegy azl. húzásra. 
Ismét előnyösen megváltozott az nj játékterv, 
amennyiben a közepes nyeremények száma és 
mennyisége emelkedett, úgyhogy már az I. osz-
tály főnyereménye 15.000 P, tehát 5000 P-vel 
nagyobb, mint az előbbi sorsjátékban volt Ehez 
mérten csak nagyon kevéssel emelkedett a sors-
jegy ára. Egész 24 P, fél 12 P, negyed 6 P, nyol-
cad 3 P. Érdeklődőknek játékterv ingyen. Sors-
jegyek már kaphatók Pető Ernő főárusitónál: 
Szeged, Széchenyi-tér 3. szám. 606 

x Olcsósági bullám Tisza Áruházban (Püspök-
bazár). 417 
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