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Beszámoló a halódik 
szegedi Ipari vásár sikeréről 
Megkezdik a jövő évi vá^ár előkészítéséi — Elöljáróság! 
ülés az ipartestületben 

HANGOS KONCERT, 
IZGALMAK ES 
KITÖRÉSEK 

A SZEGEDI KUTYÁK VERSENYÉN 
Fülsiketítő lárma szólt a Vét ünnepnapon az 

iparostanoneiskola udvarából, negyvenegy kutya 
versenyt ugatott, hogy magára vonja az ebkiállitás 
látogatóinak figyelmét. A« udvaron lálható volt a 
közönsége» kuvasztól a nagyhercegi orosz agárig 
mindenféle fajta, sőt mindenféle fajta díszpéldány, 
csak a legdivatosabb fajok egyike, a baltafejü 
drótízörü terrier hiányzott. Sokan nézték a leg-
előkelőbb modorú kutyát, % S y l v i a novü kis fe-
llát« »paoielt. földig érő fülükkel, selyemszőre 
mintha oodolálva volna. Sylvia az egyetlen volt, 
moly nem ugatott párkányán eiterülve, nem he-
derített szomszédaira. Back Bernit tulajdona. Nagy 
közönsége volt B a r r y n a k , egy hatalmas ber-
náthegyinek ésTomiuak , a gyermekek kedvence, 
a kis drótszőrü tacskó, F i t y f i r i t y . 

Sok kedves jelenet játszódott le a kiállításon. 
Egy Ismert kereskedő leánya második napon reg-
geltől estig ott őrködőtt a kis Slukl , az elegáns 
olasz agár mellett; leült a ketrec mellé és egy pil-
lanatra sem távozott kedvencétől... Általában a 
kutyák mint a szabadság hívei, erősen tiltakoz-
tak fogságuk ellen. B i t ango t , az óriási angol 
doggot, hat ember alig tudta vlsszagyömöszölni a 
ketrecbe, ahol azután nyugodtan megmaradt, ha 
gazdiját nem látta. Ha megpillantotta, fogaival 
széttörte a ketrec keresztvasát és kitörni készült. 

A kitörésben Jonny buldogg volt a legügye-
sebb, melynek ketrecét dupla fallal látták el, v&a-
pántokkal, körülcövekezve. Mindezen akadályokat 
Jonny hatalmas agyaraival könnyen legyőzte, há-
romszor kitört Az okos eb bevárta az éjjel csend-
jét, amikor as ipolók alusanak. éjfélután kitört, 
nyitott ablakon át beugrott egy udvari lakásba, 
azon keresztül egy folyosóra, jnegmagyarázhatlan 
módon a kapuból kiosonhatott és éjjel két órakor 
— megjelent gazdája háza előtt, felzavarta a ház-
mestert, aki hazabocsátotta. Miután otthon mindent 
rendben talált, másnap Ismét ott volt a kiállítá-
son • « i 

Nagy izgalommal várták az ebek gazdái, ezek 
rokonai é« barátai a zsftri döntését Drukkoló cso-
portok támadták és elkeseredetten vitatták a dön-
tés lehetőségeit. Amikor kitűnt, hogy a „Talpa*" 
««•fi magyar komondor kapta az egyesületi nagy-
dijat, uagy ovációban részesítették a gyönyörű ku-
tyát. Bárányi főispán aranyérmét ifj. R o h o n y i 
Gyula nyerte szép puli kutyájával. A reálgimná-
zium! diák megtakarított filléreiből vette és ne-
velte a kutyát, nagyon készfiit kedveaee versenyé-
re, Izgalmában az éjjelt átvirrasztotta és amikor 
győzelméről értesültek, barátai sorban megölelték, 
»őt «gy lelkes úrhölgy — meg is csókolta. Irigyel-
ték tőla az érmet, a pulit és a csókot. 

(te.) 

Rozstolvaiokat 
ítélt el a törvényszék 

(A Dfimagyarország munkatársától.) A rend-
őrség a múlt hó közepéin elfogott egy három-
tagú tolvajtársaságot: Kis Sándor, Majoros Já-
nos és Engi Mihály szegedá napszámosok sze-
mélyében. A három fiatal napszámos egyizbgn a 
Mdrer-féle gabonaraktáir ablakán kifolyt, mint-
egy 60—70 kiló rozsot szsedte fel és adta el egy 
gabonakereskedőnek. Egy másik alkalommal a 
Back-malotnból loptak el másfélmázsa rozsot, 
azt is eladták és a pénzen megosztoztak- Hét-
főn kerültek a szegedi törvényszék elé. Azzal 
védekeztek, hogy munkanélkül voltak és ez vitte 
őket a bűnbe. A Márer-féle rozs az uccán volt 
és ők abban a hiszemben vitték el, hogy az már 
senkinek sem kell. A bíróság Kiss Sánáort há-
rom, Majoros és Engtt 4—4 hónapi fogházra 
ítélte. 

(A Délmagyarország munkatársától) Kéthó-
napi nyári szünet után az iöartestület elöljáró-
sága hétfőn délután ülést tartott- Az értekezlet 
először a jelentéseket tárgyalta, majd az elnöki 
előterjesztéseik során az október 1-én életbelénö 
közszállitási szabályrendelet egyes intézkedéseit 
vitatták meg. Elhatározta az elöljáróság, hogy 
felterjesztésiben kéri a kereskedelmi minisztert, 
hogy a megszervezett véleményező bizottságban 
a szegedi iparosoknak is biztosítson helyet. 

'A közmunkák 

ügye is szóba került, jelentette az elnökség, 
hogy felterjesztésben kérte a kereskedelmi mi-
nisztert. az államrendörségi cipőmunkákból 
juttasson nagyobb rendelést a határmenti váro-
sok iparosságainak is. Jelenleg az a helyzet, 
hogy a rendőri cdpőrendelést a fővárosi iparosok 
kapják-

Vörös József beszámolt a gazdasági bizottság 
működéséről- Bejelentette, hogy a fémipari szak-
osztály erőteljes akciót indított a külföldi gép-
áruk behozatala ellen. A magyar fémiparosok 
nagyszerű munkája feleslegessé teszi a gépex-
portot. 

Körmendy Mátyás ipartestületi elnök vála-
szolt a bejelentésre; a szövetkezeti gondolat ki-
formálását tartja szükségesnek, de megjegyez-
te, hogy az idő egyelőre erre nem alkalmas-
Stefdndel Károly és Takács Béla felszólalása 
után Vörös József a kecskeméti Hirös Héten 
megtartott iparoskongresszusról számolt be. A 
referádát az elöljáróság tudomásul vette. 

Dr. Gyuris István ezután dr- Röth Dezső tb-
tanácsnokot köszöntötte, aki mint az iparhatóság 
vezetője jelent meg az alőljárósági értekezleten. 
Röth tanácsnok megköszönte az üdvözlést és 
röviden vázolta programját- Kijelentette, ugy 
fogja fel hivatását, hogy nem a rideg paragrafu-
sok szerint kell intézkedni, hanem a gyakorlati 
élet követelményeinek megfelelően. Biztosította 
az iparosságot, hogy minden erejével az iparosok 
javán munkálkodók. 

'A vásárbizottság jelentését 

Klein Ottó, a vásárbizottság ügyvezető elnöke is-
mertette. 

— A hatodik szegedi ipari vásár — mondja a 
jelentés —, ha anyagilag nem is felel meg a vára-
kozásnak, a mult esztendei vásárnál sikerültebb-
nek mondható. Az átalakítási munkálatok kettő« 
célt szolgáltak. Egyrészt a kiállítási terület bő-
vitését, másrészt munkaalkalom teremtését. Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy a kiállítási csarnok 
ideiglenes berendezése sokáig nem tartható fenn, 
gondoskodni kell a kiállítás céljára megfelelő át-
alakításról, illetőleg építkezésről. A kiállításról 
elmondhatjuk, hogy az eddigieknél sokkal nívó-
sabb és reprezentatívebb volt 

— Kötelességüket végezték azok az ipárostár-
saink is, akiket szaktanácsaiért bevontuk vásár-
rendező bizottsági munkánkba. De külön meg kell 
örökítenünk vitéz D ó c z i Imre, K a r á c s o n y i 
Sándor, K r i s k a Péter, S p i t z e r Sándor és 
S z ö 11 ő s i Sándor nevét, mert fáradhatatlan ügy-
buzgalommal segítették sikerhez a hatodik szegedi 
ipari vásárt. Javasoljuk, hogy a felsoroltaknak 
jegyzőkönyvi köszönetet mondjon az elöljáróság. 

Bejelentette ezután a vásárrendező bizottság 
lemondását, majd javaslatot tett a jövő évi vásár 
megrendezésére. Javasolta, hogy az elöljáróság 
utasítsa az uj vásárrendező bizottságot, hogy a 
jövő évi, hetedik szegedi ipari vásár megrendezé-
sének munkálataihoz azonnal fogjon ho/zá és a 
jö«vő évi ipari vásárra vonatkozó előterjesztéseit 
az elöljáróság októberi ülésén tegye meg. A jövő 
évi vásár sikere érdekében szükségesnek tartják, 
hogy a vásáriroda azonnal kezdje meg a működé-
sét, az uj bizottság kapjon felhatalmazást a meg-
felelő adminisztráció felállítására, 

A jelentés után Körmendy Mátyás méltatta a 
vásárbizottság rendkívül hasznos munkásságát 
és köszönetet mondott •<: bizottság tagjainak-

Gyuris titkár a vásár mérlegéről tett jelen-
tést, eszerint az összes bevétel 14.183 pengő, ez-
zel szemben a kiadás 15.002 pengő. Ez ne<r«tiv 

eredményt mutat, azonban be kell szimitai4 
azt is- hogy közel 8000 pengőbe került a Hor-
váth Mihály-uccai ház átalakítása, amit. ha ¿0 
évre elosztunk, akkor ezer pengő esik a leg-
utóbbi vásár terhére- Ennek figyelembevételével 
a vásár tiszta hasznaként 5883 pengő mutatko-
zik. 

Kertész József és Horváth György felszólalása 
után 

a felsőipariskola uj épületének ta-
tarozása 

került szóba- Gyuris titkár bejelentette, hjgy a 
kereskedelmi miniszter közölte, hoey a már 
folyamatba tett helyreállítási munkáitokon h -
vül jövőre ujabb költséget folyósít és 19;5 ben 
átadható lesz rendeltetésének az ipariskola épü-
lete-

Az indítványokat 

tárgyalták ezután, Stefdndel Károly az iparos-
nyugdíjügyben adott be indítványt Enirck lé-
nyege az, hogy köteleztessenek az iparosok ar-
ra, hogy évi forgalmuknak 2 százalékát fizessék 
be nyugadijalapra. A javaslatot a gazdisági bi-
zottságnak adták ki-

Vörös József indítványt nyújtott be kulturális 
előadásokról. Azt javasolta, hogy legalább hat 
kulturális előadást tartsanak. Az eelőljáróság el-
határozta az első előadás megrendezését ha ez 
látogatott lesz, akikor tovább folytatják a soro-
zatos előadásokat. 

Bohata Bálint és társai fellebbezését tárgyal* 
ták ezután- A ruházati ipari szakosztály t 'Ztajh 
tása ellen fellebbeztek, állitólagos szabál/íaian-
ságok címén. Az elnökség javas.atáiía az elöljá-
róság a fellebbezést elutasította. 

Hathónapi börtönre 
Ítéltek egy gyermekgyilkos 

leányanyát 
(A Délmagyar ország munkatársától) 'Április 

S-én Nagymágocson kegyetlen gyermekgyilkos-
ság történt. Csöke Viktória fiatal leány jóvi-
szonyban volt egy falubeli legénnyel és ugy 
volt, hogy megtartják az esküvöt A házasság-
ból azonban nem lett semmi, a legény hallani 
sem akart a leányról- Csöke Viktória ekkor már 
áldott állapotban volt, de helyzetét ügyesen tit-
kolta hozzátartozód előtt. Április 5-én gyerme-
két titokban megszülte. Elhatározta azt is, hogy 
a gyermeke nem maraáhat életben, meg kell 
halnia, nehogy reánézve szégyent hozzon. A 
születése után néhány órával a gyermeket meg 
is ölte, még pedig igen kegyetlen módon, puszta 
kézzel. Eltörte a gégetőt és az ártatlan csecse-
mő néhány perc alatt kiszenvedett• A hoJt testet 
rongyokiba csavarta és egyelőre a szekrénybe, 
a szennyes ruhák közé dugta. Az volt a terve, 
hogy alkalmas időben a holttestet elássa valahoL 
A holttestet azonbart a szekrényben megtalál-
ták-

Csöke Viktóriát gyennekölés büntette címén 
hétfőn vonta felelősségre a szegedi törvényszék 
V/W-tanácsa. Csöke Viktória kihallgatása során 
azzal védekezett, hogy a gyermek holtan szüle-
tett, de ezt a védekezését az orvos szakértek 
megcáfolták. A bíróság a fiatal leányt hatlióna-
pí börtönre ítélte jogerősen• 

Az ídé 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 25.6 C, a legalacsonyabb 13.4 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 760.4 mm, este 760.5 mm. A levegő pá-
ratartalma reggel 82, délben 50 százalék. A' 
szél iránya északkeleti, erőssége 1—2. f 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
Órakor. Időjóslat: Északi-északkeleti lég-
áramlás, több helyen, de inkább csak nyu-
gaton és délen eső. A hőmérséklet nem vál-
tozik lényegesen. 


