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Nagy érdeklődéssel várják 
az ipari továbbképző mestertanfolyamofeaí 

Vértes Miksa kamarai elnök: A szegedi Ipar és kereske-
delem teljes mértékben átérzi a kor követelményeit és 
teljesíti kötelességét a közönség leié. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Déf>-
magyar ország hossza idő óta a leghatározottab-
ban hirdeti, hogy a szegedi ipar fa kereskedelem 
támogatása érdekében a szegedi közönség szük-
ségleteit szegedi iparosoknál és kereskedőknél hall 
beszereenie, Szeged iparossága mindenben igyek-
szik lépést tartani a modern követelményekkel, a 
szegedi kézműipar készítményei minőségi tekín-
leiben is felveszik a versenyt akár a fővárosi, 
akár a külföld, a al és készitménynkkel. A 
szegcdi iparosság haladó gondolkodását ímzolja 
az az általános érdeklődés, amely a most meg-
induló ipari továbbképző mestertanfolyamok iránt 
megnyilatkozik. Ebben az ügyben kérdést intéz-
tünk Vértes Miksa kormány főtanácsos, kamarai 
elnökhöz, aki a tanfolyamról a kővetkezőket mon-
dotta: 

— Bornemisza iparügyi miniszter első tényke-
dései közé tartózott, hogy a magyar ipar ver-
senyképességének biztosítósa érdekében az ipari 
Szakképzést kiszélesítette olyan keretekre, ame-
lyek lehetőséget nyújtanak az önálló iparosoknak, 
hogy a szakmai fejlődéssel, technikai haladás-
sal lépést tartanak. Az utóbbi egv-két évtized, 
ha a gazdasági határok tekintetébén nem is, de 
ftz emberiség látókörének és ismereteinek meg-
szerzése tekintetében úgyszólván megszüntetett időt 
és távolságot. A rádió és a repőlfV-ép Invsxalolh/in 
az emberek sxinte egjidőben vosznek tudomást 
nemcsak a világ eseményeiről, hanem szűkebb 
körükben a divat változásairól, a szükségletek 
alakulásairól is. Nemcsak a ruházati iparokban 
tapasztaljuk ezt a közvetlpn és gyors egymás rn-

lami fürészgyár ég, egy hatalmas épülettömb. Al-
mukból főlréműlt parasztok oltanak; de kevés a 
viz Átkozódnak, perlekednek. Köröskörül az uri 
közönség felgyűrt kabátgsllérra!. álomtól bámé-
szan, még félszemmel alva. A falu intenlllgenclá-
|a. Megbámulják a bársonvos, forró lángnyelve-
ket, amelyek ott ktiszmak a gerendák közt. 

Mögöttem egy kemény, riadt férfihang kiáltoz 
elöre: 

- Mlra, ne menj oly közel a tűzhöz! 
Karcsú, szőke leánynak szól, nyilván a leánya 

olt áll, közvetlenül a tn* előtt A szőke hajára * 
rőt tűz vörös fátyolt vet, a nedves szemek földön-
tul:. foszforeszkáló szinekben égnek Mámorosan 
gvönvörfl éjszakai tünemény a szép leány a tűz 
fényében, önkénytelenül a közelébe férkőzöm, 
megérintem ruháját a könyökömmel: lágy, mint az 
álom. Megérzi, rám néf,' gyáván visszarettenek, 
rám mosolvog. fcs ebben a pillanatban látom Öt 
lakkos autóban rohanni, a szálában egy tündöklő 
égfl cigaretta, fis szálamban halálosan kesernyés 
fz ömlik el, le a szivemig, fia legalább virág len-
ne nálam... 

Az emberek már megunták a tüzet. Fázósan 
igyekeznek hazafelé A szőke Mlrát karonfogja 
nz apja. megindulnak a dombos titon fölfelé, haza. 
Fav-két szót mégis csak kellett volna ennek a 
Iránynak mondaiiöm. — de mll? Mit illik éjnek 
idején, fOzfénvnél. szép szőke nőknek mondani? A 
kspu recsegve becsukódik. 

Az erkély alatt a falon kis bádoglábla függ, 
rajt a föllrás; 

,.M«d. Univ. Dr -
- Hi-á-ba!... Hi-á-ba!..« 
Az idegen kis faluban hajnalodik. Egv kakas 

rekedten kukorékol. 

hatást, de megvan ez ma már úgyszólván minden 
ipari szakmában. Ennek a helyzetnek természetes 
következménye volna, hogy az iparosok, amint azt 
a régebbi időkben telték, szezononként tanulmdny-
ulalmt tegyenek és tájékoiódjanak a fejlődésről 
és változásokról ugy az igények, mint a termelési 
eszközök tekintetében. A valutáris akadályok és 
a változott viszonyok mellett ily tanulmányutak 
ma egyrészt nem is igen valósithatók meg, de 

szükségtelenné is vállak, mert a minisztérium tá-

mogatása mellett a nwttefek részére rendezett to-

vábbképző tanfolyamokon ugyanezekkel ismerked-

hetnek meg. 

— A kereskedelmi és iparkamara örömmel vál-

lalta a minisztérium e tervének megvalósításét! 

és az iparosság érdekében is elvégzi art a mun-

mely ezekní 

" " y* 
felszerelt fmntamühelyeket börsájtótt rnidelkezó-

kát, amely 
val jár. A 

¡ek a tanfolyamoknak fetóTlitésA-

minisztérium az iparosságnak teljesen 

séré ós ezek felállításával hétfőn, illetőleg kod-
do.i már meg is kezdődik Szögeden a férfi-
szabó-, illetőleg a nőiszabóipari tanfolyam. Az 
iparosok úgyszólván anyagi áldozatok nélkül jut-
hatnalc a tanfo'yamoh nyújtotta előnyökhöz, mert 
a költséget illetően ugy a minisztérium, mint a 
kamara igyekeiclt messzemenő támogatással lenni. 

— Meggyőződésem — folytatta nyilatkoza-
tát a kamara elröke — , ho^y a közönség is hasz-
nosan fogja éfoizni a szaktanfolyamok eredmé-
nyeit, mert az ipari készítmények kivitelének és 
minőségének a legelső színvonalra emelésével a 
legmesszebbmenő igények Is kielégíthetőkké válnak 
és ezáltal mindinkább kevasbedik a Szegedi ke-
reskedőknek és iparosoknak az a jogos sérelme, 
hogy a szegedi közönség vásárlásait Budapesten 
igyekszik eszközölni, holott általánosan tudott do-
log, hogy a szegedi ipar és kereskedelem semmi*, 
ben sem áll a budapesti kereskedelem és ipar 
mögött. Az iparosság teljes mértékben átérzi a kor 
követelményeit is teljesiti kötelességét a közOn* 
ség feli is. 

FARSANGRA Ingek, nyakkanddk, harisnyák, nttl dhratkHlftn-
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FARSANG 1936 
Egyetemi bál 

Fényes külsőségeik közt rendezték meg szom-
baton a Tisza nagytermében az Egyetemi Bálát. 
Éveken át a bajtársi egyesületek külön-külön 
rendeztek bélakat, két érvvel ezelőtt sikerült dr. 
C s e k e y István egyetemi tanárnak és dr. R e g -
d o n László táblai tanácsjegyzőnek megszervezni 
az egységes Egyetemi Bálát. Az idei, immár a 
harmadik ilyen bál volt. Tiz órakor az egyetemi 
hallgatókból álló zenekar indulója mellett vonul-
tak fel a párók, a menet élén a kővetkezők halad-
tak: 

Csekey István Ditrót Gábornéval. Nagyszom-
bathy Miksa Pálfy Józséfnéval, Ditrói Gábor Tury 
Sándornéval, Pálfy József Gelci Józséfnéval, Is-
sekutz Béla Csekey Istvánnéval, Tury Sándor 
Kornél Szent-Györgyi Albertnéval. 

Nyitó párok a kővetkezők voltak: Ditrói Zsófi 
és Völgyessy Ferenc, Gelei Jutka és Szirányi 
László, Issekutz Mária és Drexler Miklós, Rácz 
Katalin és Szobonya Miklós, Banner Klári és Pa-
lotai Ferenc, Marton Rózsi és Klekner Péter, Mol-
doványi Gabi és Dürr Tibor, Maurer Gréti és La-
zarlos Jenő, Borbola Dundi és Aubermann Mik-
lós, Madary Masa és Csapó Zoltán, Muraközy 
Tilda és Hady László, Skultéty Marica és Klek-
ner Pál, Diener Eta és ifj. Németh Sándor, Bács 
Nóra és Vlkor László. 

A pálcAs uraktól vezetett fehérruhás fiatal 
hölgyek bevonulása után Csekey István bálelnök 
a rektor elé tépett és engedélyt, kért a bál megnyi-
tására. majd Tury Sándor Kornélnéval csárdásba 
kezdett, amit a fiatalság nyomban követett. A 
gazdagon díszített nagyteremben pompásan hatott 
a sok estélyi ruha. uniformis és frakk. A nagysi-
kerű bál résztvevői a legjobb hangulatban a kora 
hajnali órákig maradtak együtt, a harmadik egye-
temi bál minden tekintetben kitűnően sikerült. 

A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület farsangi bál-
ját február 8-án este rendezi meg a felsővárost 
katolikus házban. 

Az «¿Szegediek vasárnap délután öt órakor a 
Tóth Dezső-fél® vendéglőben ismerkedési táncos 
délutánt rendeznek abból az alkalomból, hogy 
február 1-én, szombaton „tJjSzegedl bál" lesz, 
amelyre a rendezőség gazdag farsangi műsort 
dolgozott ki. 

A szegedi tanítónők klubja farsangi bálját 
február 11-én tartja műsoros est keretében az al-
sóvárosi kulturház termeiben. 

Meglepetés 
a liga~nyifányon 

Budapest, január 25. A téli szünet után 
szombaton rendezték meg az első bajnoki 
mérkőzést, amely természetesen gyenge spor-
tot hozott. A Budai csapatból Magda és Rökk 
hiányzott. A legjobb játékos Havas volt, aki 
Számos menthetetlennek látszó labdát védett. 

A játék élénk irammal kezdődött. A 20. 
percben az angol király halála iránti kegye-
let jeléül egy percre szünetelt a játék. Szünet 
után a Budafok csatárai voltak nagyobb tech-
nikai fölényben, sokszor megközelítették a Bu-
dai kapuját, de a csatárok az eredményes be-
fejezéssel adósak maradtak. A 30. percben 
V é r t e s félpályáról lefutott, ott lövés he-
lyett átadta a labdát, amelyet társai elrontot-
tak. Egy perc mulya S z e d e r balszélső egy 
veszélytelennek látszó labdát ívelt be, amelyet 
S c h ú s t e r balfedezet felugorva, a mezőnybe 
akart fejelni. A fejes nem sikerült, a labda a 
kapus mellett a hálóba esett, Öngól. 

Ragadfa meq az alkalmat! 
Vasárnap is este 9 óráig megkaphatja az 5 és 10 
dekás kóstolócsomagot 10 és 18 fillérért. Tartal-
maz négyféle legfinomabb bonbont és teasüte-
ményt. Dugonics-tér 12. sz a. cukrászati üzletben. 

ünnepségek a felsővárosi Katolikus Házban. 
A fel fővárosi katolikus egyházközség most avatja 
fel a Munkácsi-ucoa 6. szám alatt lévő Katolikus 
Házat sorozatos ünnepségek mellett. Szombaton 
este a nagy előadóteremben me-nyitó előadás^ 
rendeztek, amelyen szinrekeriilt dr. Dobay Gyu-
lának, az egyházközség világi elnökének szimw 
bolikus játéka »Éva megtérései cimen. A Felső« 
városi Ifju6ági Egyesület műkedvelői: Pék Sa-
rolta, Veith Mária, Boros Klári, Prrsbnrger Edit 
Ibolya, Bet,de Nusi, Pálfy Károly, Fazeka Ottó, 
Fázekas András és másöfc játszottak igyekezettel. 
Az előadás előtt Hegedűs Gábriellé szavalta el 
Sík Sándor egy versét. Az avatóiinnepségek vasár-
nap folytatódnak. 

Tüz a Polgár-uccálv.tn. Szombaton este 8 
óra lájban tüz ütött ki a Hódy-íóa cipőgyár Poi-
gár-uccai mübeyében. A tűzoltóság a tüzet rövi-
desen elfojtotta. Valószínűleg á fürészporkályhá-
ból kipattanó szikra okozta a könnyen veszedel-
messé válható tüzet. 


