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Ar ipartestület márványterme. 

KaTánka Kálmán 

Kalánka Kálmán elöljáróság! tag. Cukrász, aki 
szakmájában elismerten elsőrendű. Tekintélyivel 
támogatja a testületi munkát 

Kocsi« Ferenc elöljáróság! tag. Azok közé az 
elöljárósági tagok közé tartozik, akik ritkán hal. 
látják szavakat, de akkor nyomatékosan matat ' 
nak a dolgok lényegére. 

Az ipartestület palotája: 
Szeged Iparosságának otthona 

(A Délmagyurország munkatársától.) Ipar-
palota a mai nyomorgó világban: talán ana-
kronizmusnak látszik, mégis ezzel a szép épü-
lettel valósultak meg a város kisiparosságának 
évtizedes álmai. A munka szeretete és a 
munka megbecsülése hordta össze a modern 
épület minden darabját és Szeged iparosságá-
nak — a sok széthúzó viszály közepette is — 
az lesz őrök érdeme, hogy megtépázott és 
agyonsanyargatott voltában is felépítette uj 
hajlékát. Miniszteri akaratot követő városi 
kisajátítási parancs kondította meg a lélek-
harangot a templom-téri régi iparosház felett« 
Uj idők jöttek, épült a város, szépíteni kellett, 
Uj térért uccákat döntött romba a csákány, 
amely egy napon belevágódott az ódon ipar-
testület tömör falaiba is. 

Egy év sem forgott le: alapkőletétel, gyorsan 
húzódó falak, felszentelés, ipari vásár s áll 
az uj ház, amelybe büszkén lép ma be a 
szegedi iparos. A Horváth Mihály-uceai épít-
kezéssel nem mindenki volt megelégedve. Há-
romemeletes házai szerettek volna, de az elöl-

járóság megfontoltsága számolt az egyre job-
ban tornyosuló nehézségekkel és igy csak 
kétemeletes székházat kapott Szeged iparos-
sága, 

Egy évig tartott az építkezés, de a gyorsa-
ságra szükség is volt, mert amint lerombol-
ták a templom-téri régi épületet Szeged ipa-
rossága hajlék nélkül maradt. Ma tágas és 
pompás berendezések között lakályos helyisrget 
kapott és egyre nagyobb azoknak a száma, 
akik előszeretettel keresik fel és találják meg 
benne az otthonukat. 

Az ügyvitel zavartalan lebonyolítására ha-
talmas irodahelyiség áll rendelkezésre, az 
emeleten praktikus beosztású üléstermekben 
az elöljáróság és a szakosztályok tanácskoz-
nak. A nagyterem 500 embert befogadó képes-
ségével közkedvelt bál- és hangversenyterme 
Szegednek, vendéglő és kaszinó helyiségek, 
olvasóterem, könyvtár és hölgyszobák töltik 
ki a pompásan sikerült épületet 

Alább bemutatjuk az ipartestület elöljáró-
ságának egy csoportját. 

szavát, de annak, amit mond, mindig van súlya. 
Dr. Gyuris István ipartestületi titkár. Nehéz 

időkben, aránylag fiatalon került a titkári szék-
be. Felelősségteljes munkakörét komoly ambíció-
val látja el. 

Körmendy Mátyás Rácz Antal 

Ablaka György elöljárósági tag. Munkássorsböl 
küzdötte föl magát 

Biltó János elöljárósági tag. A kisipari érdekek 
buzgó harcosa és szószólója. i 

Dókor Adolf elöljárósági tag. Népszerűségben, 
tekintélyben a legelsők között van. Az elöljárósági 
üléseken szava döntő fontosságú. 

Körmendy Mátyás, az ipartestület elnöke. Mint 
kisiparos futotta meg nagy karrierjét. Felsőhá-
zi tag. 

Erdélyt András, az ipartestület alelnöke. Szor-
galmas munkás tagja a szegedi iparostársadalönv 
nak és tekintélyes ¿pitési vállalkozó. 

Erdélyi András Dr. Gyuris István 

Rácz Antal, az ipartestület alelnöke. A higgadt-
ság és nyugalom megtestesítője, Ritkán hallatja 

Beszélgetés diját megíériíem a 

16-76 
talefonrandelésnél és mindennemű p r í m a 
tüzelőanyagot azonnal szállítok. 

POPPER G. Utóda, Arany János u. 13. 

Czuczák Ferenc elöljárósági tag, Alapos meg. 
fontoltsággal szól a kérdésekhez. Az ipartestület 
minden fillérét a leggazdaságosabban szeretné fel-
használni. 

Dávid Sándor elöljárósági tag. A vendéglős szak-
osztály képviseletében ül az elöljáróságban. 

Dacsó Arnold Klein Ottó 

Daesó Arnold elöljárósági tag. A Kisipar érde-
keiért az első harcvonalban küzd. Fejtegetései 
figyelmetkeltőek és alapos hozzáértésre vallók. 

Klein Ottó elöljárósági tag. Elsőrangu szervező 
erő. Felvonulások, kiállitáso'; rendezése speciali-
tása. 

Ablaka György Bokor Adolf 

¿zuczák Ferenc Dávid junuur 


