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Páris-Berlin-lipcsei 
utamrói visszatérve felkérem a nagyérdemű közönséget, hogy ujon-
nan felszerelt róka és szőrme cikkeimet megtekinteni szíveskedjék. 

g p o f B B t J ) | B a B a t x i l o s , Tekintse meg kirakatunkat! 
m o s w n a n n Kárásx «. a. y P á r i s i m o d e l l e k ? 

Hétfőn reggel hirdették ki 
az ipartestületi választás eredményét 

Rendben folyt le ac ipartestület tlsztufltó közgyűlése 

'('A Délmagyarország munkatársától) 
Az ipartestület tisztújító közgyűlését va-
sárnap tartották meg. Mintegy félezer ipa-
ros jelent meg a közgyűlésen, amelyet egy-
negyed 10 órakor nyitott meg Körmcnctij 
Mátyás elnök. Megnyitó szavaiban az ipa-
rosság nehéz helyzetét vázolta, majd sor 
került az évi jelentés ismertetésére. A 
terjedelmes jelentés dr. Gyuris István tit-
kár munkája. A jelentés foglalkozik a 
szegedi kézmüiparosság helyzetével és 
konstatálja, hogy az 1933-as esztendő 
egyike a legszomorúbb éve volt a kézmü-
iparosságnák. Foglalkozik a jelentés a 
mindinkább fejlődő ipari vásárokkal, a 
szakosztályok munkájával — a mult év-
ben 380 szakosztályi ülést tartottak —, 
végül megemlíti a jelentés, hogy az ipa-
rosság főkép két irányból várja'helyzeté-
nek javulását: az egyik a közszállitások-
ban való fokozottabb részeltetése, a má-
sik az intenzivebb építőipari munka meg-
indulása, amelynek révén 24 szakma jut-
na munkához. A jelentés szerint ezév ele-
jén 3335 volt a szegedi iparosok száma. 

'A jelentéshez 

többen szóltak hozzá. Az első vihart Te-
mesváry József felszólalása váltotta ki, 
amikor arról kezdett beszélni, hogy az 
ipari vásár rendezésénél Nagy József mű-
ködését megakadályozták. Állandó lár-
mában és folytonos közbeszólások köze-

?ette alig lehetett hallani, hogy mit mond 
emesváry és még nagyobb zaj keletke-

zett, midőn Kőrmendy működését bí-
rálta. 

Cserép Sándor a közszállitási szabály-
zat kérdésével foglalkozott és az alap-
szabályok egyes pontjainak sérelmes ren-
delkezéseit tette szóvá. 

Stefandel Károly Körinendy mellett szó-
lalt fel. Katona András a kormány egyes 
intézkedését bírálta, majd szavazás során 
a többség az évi jelentést tudomásul vet-
te. A zárszámadást is elfogadták, 

a költségvetést 

már viharosabb' atmoszférában tárgyal-
ták, de végül a többség ezt is elfogadta. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy négvta<ru 
bizottságot kiild ki a takarékossági intéz-
kedések keresztülvitelére. A bizottság 
megvizsgálja elsősorban, hogy szükség 
volt-e ar ipartestületi irodát az emeletre 
helyezni és ezáltal egy lakáshelviséget le-
foglaltatni. Vizsgálat alá vészik, hogy a 
060 pengővel dotált gondnoki állásra szük-
ség van-e és uj hivatalnok felvétele szük-
séges volt-a 

Az indítványok tárgyalása alkalmával 
elhatározta a közgyűlés a vásárbizottság' 
javaslatára, hogy vezetőjüknek Kis Géza 
mészárosmesternek nyugalombavotvulása 
alkalmából rendkívül hasznos és eredmé-

nyekben gazdag munkásságáért köszöne-
tet mond és ezt a körülményt jegyző-
könyvben is megörökíti. Elhatározta vé-
gül a közgyűlés, hogy a most megszünte-
tett társelnöki állás visszaállítását kéri a 
kereskedelmi minisztertől. 

Fél 1 óra előtt pár perccel végzett a 
közgyűlés a tárgysorozattal és miután 
Kőrmendy Mátyás bejelentette a tisztikar 
lemondását, dr. Katona István tb. tanács-
nok, az iparhatóság vezetője vette át az 
elnöklést és 

elrendelte a szavazást. 

Fél 1 órától esti 8 óráig három helyen 
folyt a szavazás. Nyolc órakor megkezd-
ték a szavazatok összeszámolását. í j fél 
volt, amikor elkészültek ezzel a munká-
val. 

Az egyesült iparosok listáiára leadtak 
527 szavazatot, 

a hivatalos listára 51 szavazatot, 
az ellenzéki iparosok listájára 327 sza-

vazatot. 
Miután a hivatalos és az egyesült ipa-

rosok listája kevés változástól eltekintve 
egvforma volt, az egyesült iparosok lis-
tája 578 szavazattál került ki győztesen 
az ellenzék 327 szavazatával szemben. 

Éjféltől kezdve hétfő reggel 6 óráig ol-
vasták külön az elöljárősági tagokra le-
adott szavazatokat, az elöljáróság tagjait 
ugyanis azok közül választották ki, akik 
a legtöbb szavazatot kapták. Katona ta-
nácsnok 

hétfőn reggel hat órakor hir-
dette ki a következő eredményt: 

elnök: Kőrmendy Mátyás, alelnökök; Ta-
kács Béla, Ábrahám Ferenc, Vénig Gyula, Vörös 
József. számvizsgáló bizottsági Schwarcz Manó, 
Wolf Endre, Ablaka György, Schatz Izsó, Takács 
Ferenc, ügyész dr. Dettre János ügyvéd (egyhan-
gúlag). Ipartestületi szék: elnök: Rainer Ferenc, 
alelnök Erdélyi András, rendes tagok: Déhm Pé-
ter, Frischmamn Gábor, Sebestyén József, Seges-
váry Dezső, Szánthó Mihály. 

Elöljáróság! tagok: 
Asztalostpari szakosztályból: Horváth György, 

Kocsis Ferenc, Paresetics Mihály, Szöllősy Sán-
dor, Tokaji János, Aosipari szakosztályból: Wla-
sits István, Bognár!pari szakosztályból: Nyiri La-
jos. Borbélyipari szakosztályból: Bock János, Be_ 
cker Jenő, ifj. Gottschall János, Heim Antal, Bóth 
Aurél. Bőripari szakosztályból: Nyári János, Pau-
lusz Jenő. Cipészipari szakosztályból: Berg János, 
Cselik János, Dobó Miklós, Kovács János, Szti-
pics István, Szög! Zoltán, Stefandel Károly. Építő-
ipari szakosztályból: Balogh Péter, Léderer La-
jos, Tápai Dezső, Tóth István. Faipar! szakosz-
tályból: v. Dóczy Imre, Lakó Antal. Fémipari 
szakosztályból: Czúcz Ferenc, Fejős Ferenc, Gá-
bor József, Klein Ottó, "Wirth István. Festőipari 
szakosztáyból: v. Csányi János, Máthé György. 
Húsipari szakosztályból: Kovács István, Lévai Ká-
roly, Varga István, Zalka János. Kocsigyártó-
ipari szakosztályból: Hodács Andor, H. Kovács 
Ferenc. Nőiruházati ipari szakosztályból: Bite La-
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a legszebb külföldi modellektöl kezdve a legolcsóbb minőségig óriási választékban 

P.Reich Erzsi cégnél, Szeged, 

{-! - wv Széchenyi ¿év % 

aHwwwwwwwwiMiaawwiiwwwwwwwwswHHawHiiawwwwwwwwwwwwwwwwnwwHwwwiiwswHWHsnBâ  

jos, Kntttel Konrád, Majorosi Reraőné, Nagyvári 
János, Tóth István, óráttpari szakosztályból: 
Relch Sándor, Papuesosipar! szakosztályból: Nagy 
Mátyás. Ruházati Ipari szakosztályból: Bari De-
zső, Bitó Zoltán, Gyarmati Mihály, Nyárt Mihály, 
Schönberger Károly, Tüske Mihály. Sütő, eokrási, 
molnáripari szakosztályból: Csehó Károly, Ha-
jós Antal, dr. Virágh Béla. V«gj «»ipari szakosz-
tályból Auer Lajos. Vendéglősipari szakosz-
tályból: Horváth Ferenc. Horváth Szilárd, Katona 
István. 
, A szavazatok összeszámolása után dr. Ka-

tona István tanácsnok, az iparhatóság vezetője 
kijelentette a Délmagyarország munkatársá-
nak hogy a szavazás a legteljesebb rendben, 
minden zavaró momentum nélkül folyt le, 
ugy, hogy semmi akadálya sem lesz annak, 
hogv a7 iparhatóság a választást érvénvesitse. 

fiz Ravelem nazdas*nl 
hivatalának ui vezetöíe 

(A 'Délmngyarország munkatársától.) 
Az egyetem gazdasági hivatala március 
elsején uj igazgatót kapott. ~A kultuszmi-
niszter arról értesítette a szegedi egyetem: 
vezetőségét, hogy Fosfás Elemért, a deb-
receni egyetem főmérnökét nevezte k$ 
Szegedre, a gazdasági hivatal igazgatójá-
nak. A hivatal vezetését eddig Holló Do-
mokos látta el, aki most nyugalomba vo-
nul. 

Rostás Elemér hétfőn érkezett Szeged-
re és átvette a hivatal vezetését. A hiva-
talnokok nevében Gönczy Pál köszöntötte 
az uj igazgatót. 

A fehértói 
család: dráma 

(A Délmagi/arország munkatársától.) 
Jelentette a Délmagyarorszán, hogy ámult 
hét közepén véres családi dráma játszó-
dott le a Fehértó 317. számú tanyán. 
Frank Sándor gazdálkodó vadászfegyve-
réből közvetlen közelből reálőtt fivérére, 
Frank Józsefre. A sörétes töltény szétron-
csolta Frank József félarcát, leszakította 
álkapcsát, fogsorát. Eszméletlen állapot-
ban vitték be a közkórházba. A nyomo-
zás során megállapították, hogy a lövöl-
dözés családi perpatvarból keletkezett. A 
két fivér a gyerekek miatt kapott össze. 
Frank József baltával kergette az öccsét, 
közben fojtogatta az anyját és a sógornő-
jét. Ekkor szaladt be Frank Sándor a 
vadászfegyverért, melyet azután rásütött 
bátyjára. 

Eleinte ugy látszott, hogy Frank Józse-
fet nem sikerül az életnek megmenteni, 
a sörétek annyira összeroncsolták. Álla-
potában most örvendetes javulás követ-
kezett be. Frank' Sándor ellen a vizsgálat 
tovább tart. 

Ora, £k$zer. brllllftns TÓTH Árasnál, 
Hftlcsen u. T.Tlsztvlselftk. miuOtlIHsOH 
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ABC n ta lYánnual . Nagq óra. ekszerta-
vifámWielu. T**rt arain, re<|! j»énzDe-
váltás. 

SiOldoifvannok, 
hazai gyökeresek, szállításra kiválóan 
alkalmas csemegefajokban és borfa-
jokban kaphatók: DadOCSOllUVl-
dekt szoioieiep Vezetőségé, ra-
POlCZa. fa Balaton mellett.) ÍM 

K e r é k p á r o s o k ! S í ü E í 
visszavet< kerékpár érkezeit, közte eredeti PUCH 
és STYRIA gyártmányok. E gépek szintén az is-
mert olcsó filléres árakon kerülnek eladásra. Külső-, 
belső gumik nagy tömegben, pedálok, láncok, kev 
hasz. már 1.80, nyereg 5.50,kormánv 2.50, szaba-
donfutó 2.20és az összes kellékek és alkatrészek 
raktáron Szántó Sándor K<Spkere»kedö Ki». D, palota K1m o. 2. 


