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S a n F r a n c i s k o • Romeo és J u l i a 
Z l e g f e l d , a n ő k k i r á l y a 
J Ö N ! J Ö N ! J Ö N ! 

n Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztár közgyűlése 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár szombaton 

délután tartotta meg évi rendes közgyűlését bega-

vdri Back Bernát m. kir. kormányfőtanáesos, a 

felsőház tagja, elnöklete mellett. 

A napirend előtt begavdri Back Bernát elnök 

meleg érzésekkel telitett szavakkal emlékezett meg 

Doránszky Károly nyug. városi műszaki tañáoslos, 

szegedi szőlőbirtokos, a takrékpénztár választmá-

nyi tagja elhalálozásáról. Különösen kiemelte azo-

kat a n3gy érdemoket és szolgálatokat, melyeket 

Doránszky Károly végzett a szegedi szőlő- és gyü-

mölcstermelés fejlesztése terén. Javaslatára a köz-

gyűlés Doránszky Károlv emlékét iezvzókönwbon 

örökítette mog. 

A szép számban megjelent részvényeslak az 

Igazgatóság valamennyi javaslatát elfogadták 6 így 

a 100 P névértékű részvények 1936.. évi 9. számú 

osztalékszelvényei február hó 22-től 1 P 50 f-rol 

válthatók be. 

Napirend során a közgyűlés felügyelöbizottságí 

tagokul három év tartamára Bruckner Ede, dr. 

Csdnyt Mátyás, id. Danner János, dr. Kovács Kál-

mán, Lippai. Iinre és dr. Thuróczy Mihály részvé-

nyesekot, a megürült választmányi tagsági he-

lyekre két év tartamára Kispétcr Lőrinc, dr. Lu-

kdcsy Géza és MülLer Antal részvényeseket válasz-

totta meg. 

A napirend letárgyalása után Kiss Ferenc mi-

niszteri tanácsos, igazgatósági alelnök igen me-

leg szavakkal emlékezett meg arról a nagy mun-

káról, amelyet az intézet elnöke: begavdri Back 

Bernát m. kir. kormányfőtanácsos, felsőházi tag, 

a takarékpénztár érdekében állandóan végez és 

indítványára a közgyűlés hálás köszönetét fejezte 

ki elnökének. 

Dr. Pátfy József polgármester, az intézet alel-

nöke is meleg elismerés hangján emlékezett meg 

begavdri Back Bernát elnök nagy szakértelmet 

igénylő munkásságáról. Köszönetet mondott továb-

bá az intézőt vezérigazgatójának, Kozma Ferenc 

m. kir. kormányfötanácsosnak is és különösen ki-

eme'.te ügyszeretettel teljes, buzgó munkálkodá-

sát, melynek legszebb tanújele a takarékpénztár 

évi jelentése. Ez az évi jelentés messze meg-

haladja a szokásos jelentések fontosságát és tanú-

bizonysága annak a szeretetnek és együttérzésnek, 

amelyet a takarékpénztár vezetősége Szeged véro-

Kvaterkázni: 

sa iránt viseltetik. A jelentés nemcsak a takarék-

pénztár ügyeivel foglalkozik, hanem kiterjed a vá-

ros egész gazdasági életére és rendkívül értékes 

forrásmunka a város gazdasági életének tanulmá-

nyozásához. Ez a munka az intézet vezérigazgató-

jának: Kozma Ferenc kormányfőtanácsosnak a 

munkája és indítványára a közgyűlés nemcsak ér-

tékes munkálkodásáért, hanem ezért a rendkívül 

értékes tanulmányért is köszönetét fejezte ki. 

A részvényesek nevében dr. Hajnal István, az 

Ügyvédi Kamara titkárja emelkedett szólásra. Mél-

tányolta azt a nagy munkát, amit az intézet egész 

vezetősége kifejtett és kiemelte a tisztviselői kar 

érdemeit is. Különösen figyelmébe hozta a köz-

gyűlésnek az intézet megalapozottságát, ami a* 

összes funkcionáriusok gondos és körültekintő mű-

ködésének köszönhető. A takarékpénztár 92 éve» 

működése alatt nagyon sok vihar viharzott el, de-

a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvénuvsai 

mindenkor nyugodtak lehettek. 

Dr. Hajnal István felszólalása utan a közevülés 

lelkes hangulatban véget ért. 

Kisebb változtatással 
életbeléptetik az uj piaci helvpénzrende'etet 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Pdlfy 

József polgármester három nap előtt Budapestre 

utazott, hogy ismét megsürgesse az uj piaci hely-

penzszabályrendelet jóváhagyását, amely már hő-

napok óta elintézésre vár. A régi szabályrendelet 

érvényessége január elsejével megszűnt és igy tu-

lajdonképcn nem is szedhetett volna a vdros a pia-

cokon helypénzeket, azonban a kormánytól ideig-

lenes felhatalmazás érkezett arra, hogy addig is, 

amig az uj szabályrendelet Jóváhagyása megtör-

ténik, a régi alapon szedhessék Szegeden a piaci 

helypénzeket. 

A minisztériumban most közölték a polgármes-

terrel — aki szombaton érkezett haza —, hogy 

a szabályrendeletet csak lényeges változtatással ki-

vdnja a miniszter jóváhagyni. A miniszter által 

szükségesnek talált változás következtében a 200 

Vasmunkások 
ünnepsége 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A Magyar-

országi Vas- és Fémmunkások Szövetségének sze-

gedi csoportja szombaton az ujsiegedi Tóth-féle 

vendéglőben ötszázteritékes vacsorát rendezett, 

amelyen azokat a tagjait ünnepelte, akik már ne-

gyedszázada tagjai a szövetség csoportjának. Meg-

jelent a társasvacsorán Csapó Sámuel, a központi 

szövetség főtitkára is. 

A munkásdalárda énekszámat vezették be az 

ünnepséget. Ddni János törvényhatósági bizottsági 

tag mondott megnyitó beszédet, amelyben köszön-

tötte a hűséges szaktársakat, akik 25 eszfendeja 

tagjai a vasasok szövetségének. Gruppá Rezső 

^Huszonöt év« cimü versét nagy hatással szavalta 

Stcrn DSvid, Dani János ügyes alkalmi költemé-

nyével Ddni Jánosné aratott megérdemelt sikert. 

Csapó Sámuel mondatt ezután ünnepi beszédet. 

Rámutatott arra, hogy 1880-ban kezdték meg a 

vasasok szervezkedését, 1900-ban kezdték meg a 

szövete ég, amely a leghatalmasabb munkásszer-

vezet. Szegeden 1904-ben alakult meg a szövet-

ség. A szövetség különféle segélyek elmén 1927-ig 

5 és félmilliárd koronát, 1927-től pedig a leg-

utóbbi napokig 1,023.000 pengőt, fizetett ki, ebből 

a munkanélküli segélyezésre 7SO.OOO pengőt fordí-

tott. Kifejtette Csapó Sámuel, hogy a vasmunkás-« 

ság vivta ki a 8 órás munkaidőt és nem nyug-

szanak addig — mondotta —, amíg a 40 órás 

munkahetet és a jobb megélhetést ki nem vívják 

a munkásság számán. Végül átnyújtotta a jubiláló 

vasmunkásoknak a szövetség díszokleveleit. 

Farkas István a nyomdászszakszervezet nevében 

üdvözölte a vasmunkásokat. Láier Dezső titkár pc-

ezer pengőben előirányzott helypénzjövedelem nem 

kevesebb, mint nyolcvanezer pengővel csökkent 

volna. A polgármester tájékoztatta a minisztériu-

mot a város helyzetéről, bementette, hogy ezt a 

nyolcvanezer pengős különbözetet a város ház•* 

tartása nem birni ki és igy a szabályrendelet 

megváltoztatása súlyos zavarokat idézne elő. Be-

mutatta a polgármesster más városok helypénz-

skáláját és igazolni igyekezett, hogy a helypénzek 

Szegeden rcm magasabbak, mint másutt. Végül 

a minisztérium elfogadta a polgármester álláspont-

ját. Ennek alapján a miniszter visszaküldi ugyan 

a szabályrendeletet, de azon csak lényegtelen mó-

dosításokat kiván. Ha ezeket a módosításokat a 

legközelebbi közgyűlés megszavazza, akkor a sza-

bályrendelet azonnal életbeléptethető. 

dig a párt és szakszervezetek, valamint a kultur-

szervezetek részéről köszöntötte a jubiláns vasa-

sokat. Ábrahám Imre szavalt még, majd a mun-

kásdalárda éneke zárta be az ünnepséget. 

mm 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órnkor. IDŐJÓSLAT: Élénk nvu-
gati, északnyugati szel, változó felhő-
zet, időnként ktdebb záporeső, a he-
gyekben záporszern havazás, a hő-
mérséklet nem változik. 

S ' D U R K O P P kerékpárt 
csak Kardos ^ műszerésznél szerez-

heti bel 

• m e r g é gum ié rak i 

Címeres köpeny P8 — 

Bajnok köpeny P6.35 

H. D. köpeny P7.20 

Superünc köpeny P6.35 

Futár köpeny P 5.40 

Futár köpeny F5.30 

Csatár % köpeny P5.50 

Csatár 5/8 köp. P1.73 

Huszár tt köpeny P 120 

Huszár 5/8 köp. P4.40 

Nagy Javítóműhely. Javítás Játáüás meglett. 

f ü r d ő n 
eaii lcles szálloda, vendéglő, ingat lan 

kedvo'.ő lizetési feltételen mellett ela-

dó. Leveleket „ R i t k a a l k a l o m , 

je'igére, Blockner liirdetőirodába Buda-

pest. V i lmos császár ut S3. kérek. 


