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Heim Antal, Hiller János (uj), Róth Aurél, Rum-
bach Jakab (uj), Szántai Kiss János (uj). 

Bőripari szakosztály; Nyári János, Paulusz 
Jcnö. 

Cipész szakosztá/y: Budavári Miklós (uj),Csc-
lik János, Huszár János (uj), Stcfandel Károly, 
Szabadkai István, Szögi Zoltán, Zsulán Józsi?! 

(uj). 
Építőipar! szakosztály: Farkas Imre (uj), Ga-

liba Imre (uj), Kovács István (uj), Szabó István 

(uj). 
Faipari szakosztály: Lakó Antal, v. Süvegh De 

ZSŐ (uj ) . 
Frstőipari szakosztály: Csányi Mihály (uj). 

Molnár István (uj). 
Fémipari szakosztály: Csurgó László (uj), 

Czucz Ferenc, Fekete Nándor (uj), Murka Isíván 
(uj). 

Húsipar! szakosztály: Kiss Lajos (uj), Lévay 
Károly, Nagy Károly, ördög János (uj). 

Rocsigyártó szakosztály: I I Kovács Ferenc 
(uj). Vass Nándor (uj). 

Molnár-, cukrász szakosztály: Scbmidt Józseí 

:(uj). 
Női ruházati szakosztály: Babinyeez András 

íuj), Bite Lajos, Csikós Elek, özv. Lestár Edénó 
Juj). Szv. Majorosy Rezsőnó. 

rtrásipari szakosztály. Rosenberg Béla (uj). 
Papucsos szakosztály: Kriska Péter (uj). 
Ruházati szakosztály: Cserép Sándor (uj), Ko-

máromi István (uj), Nyáry Mihály, Schönberger 
Károlv. Till Frigyes, Trinkula József (uj). 

Sütőipari szakosztály: Becsky Antal, Milota 
János (uj). 

Vegyesipari szakosztály: Auer Lajos, Szűcs 
Béla (uj). 

Vendéglflslparl szakosztály: Horváth József 
(uj), Horváth Szilárd. 

Közgyűlés hajnali 3 órakor 
A választási eredmény kihirdetése után hajnali 

.t órakor mintegy szán iparos je'enlétében foly-

tatták a közgyűlést. Elsőizben e'nökölt Ra'ner Fe-

renc, nz uj olnök, akit Röth választási biitos üd-

vözölt és felhívta arra, hogy azt az építőmunkát, 

amelyet az ipartestület eddig végzatt, folytassa 

tovább is az össziparosság boldogulására. 

Az uj e'nök megköszönte az üdvözlést és foga-

dalmat tett arra, hogy mindenkor az össziparos-

ság érdekében kivan munkálkodni. Reményének 

adott kifejezést, hogy a mostani vd'asztdsi kiiz-

de'em nem bontja meg aa iparosságot, hanem 

közöseit fognik dolgozni az iparosok jobb jöven-

dőjéért. 

Az elnöki székfoglaló után a közgyűlés letár-
gyalta 

az indítványokat. 

Komdrotny István a női- és férfiszabó munkakör 

e'hntárolásának megszüntetését javasolta; Vörös 

Józtef azt kérte indítványában, hogy a 6Q éven 

felüli vagyontalan iparosokat és az évi 1009 pen-

gős kereceteket a kereseti és inségadó alól men-

tesítsék; továbbá kérte, hasson oda a testület, 

hogy az anyagárak további drágulását akadályozza 

meg a kormány, végül Javasolta, hogy írjon fel 

az ipartestület a kormányzathoz és a hátadómen-

tessógnek, valamint az építési és tatarozást kedvez-

ménynek a vidék nagyobb városaira való kiter-

jesztését kérje. Joaehlm Károly az üzlethelyiségek 

és műhelyek felmondásának korlátozására nyújtott 

be indítványt. 
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A SZEGEDI METEOROLOGIAI OB-
SZERVATÓRIUM Jelenti- Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 8.0,a leg-
alacsonyabb — M C. A barométer 
adata ituHfokra és tengerszintre redu-
kálva reffgcl "5*4, este 750.5 mm. A 
levegő páratartalma regge? 92, délben 
80 százalék. A szél iránya délkeleti, 
erősségre 1—5. A U huit« tt csapadék 
mennyisége 3." mm. 

A Meteorológiai Intézet jelenti csle 
10 órakor. IDüJOSLAT: Erős, Dunán-
túlon viharos szél, egyelőre még dé/i.jg 
majd nyugati, azután északnyugati -
iránvban. Eső, havseső, később ha-
vazás, A böuiériüékirt njngatoij sü-
ly ed. 
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Az öt indítványt a hajnali közgyűlés vita nélkül 

elfogadta és utasította az ipartestületet, hogy azok 

értelmében járjon eL 

Hajnali fél 4 óra volt, amikor a közgyűlés vé-

get ért és elcsendesedett az ipartestület épülete. 

Telefonos széíhámosi 
fogott el a rendőrség 

(A Dél magyar ország munkatársát ól.) Veszedel-

mes szélhámost fogott el vasárnap délelőtt a sze-

gedi rendőrség. Napokkal ezelőtt feljelentést tett 

a rendőrségen egy szegedi ügyvéd és feljelentésé-

ben azt panaszolta, hogy ismeretlen tettes a ne-

vével visszaél és sorozatos szélhámosságokat kö-

vet cl. A rendőrség megállapította, hogy a szélhá-

mos eredeti trükkel dolgozik. 

Az ügyvéd nevében több kereskedőt felhívott 

telefonon és árut rendelt Nemsokkal kés3bb az-

tán megjelent a ke.eskedőknél maga a szélhámos, 

aki ugy mutatkozott be, mintha az ügyvéd meg-

bízottja volna. A kereskedők gyanutlanul kiszol-

gálták a telefonon »rendelt« árut és csak akkor 

ocsúdtak fel, amikor a fizetésre felszólított ügy-

véd semmit sem akart tudni a »rendelésről«. 

A kereskedőktől kapott személyleírás alapján a 

rendőrség emberei vasárnap délelőtt felismerték 

az uccán a szélhámost Lestdr Márton 33 éves la-

kásnélküli kárpitossegéd személyében. Lestár már 

többizben büntetve volt. Kihallgatása során egy 

sereg bűncselekményt ismert be. Elmondotta, hogy 

Budapesten, Kecskeméten és Szegeden több lopást 

követett el. Csak e hó elején érkezett Szegedre, 

de megérkezése óta állandóan »dolgozott« és je-

lentős zsákmányra tett szert. A telefontrükköt már 

többizben sikerrel alkalmazta. A rendőrség Lestár 

Mártont letartóztatta és átadta az ügyészségnek. 

Rendelet 
az uilevéldijakról 

Budapest, február 22. A belügyminiszter 
körrendeletet adott ki az utjevéldijak u jabb 
szabályozásáról. A rendelet szeriut március 
1-től kezdődően belföldre egv évre, vagy en-
nél rövidebb időre szóló utlevélkiállítási d i ja 
közszolgálatban ál ló alkalmazottak részére 3 
pengő 50 fillér, a szokásos napszámot meg nem 
haladó keresettel bírók részére 3.50 pengő, más 
személyek részére 13 pengő. A kiállítási díjon 
felüli illeték az alacsonyabb kategóriák részé-
re 50 fillér, a magasabb kiállítási kategória 
részére 5 pengő. Ha az útlevél két évre szól, a 
kiállítási di i kétszeresét, ha három évre szól, ! 
annak háromszorosát kell kifizetni. Illetéket 
azonban csali egy esetben kell fizetni. 

Nagy légvédelmi gyakorlat 
Romában 

Róma, február 22. Hétfőm csle volt a máso-
dik légvédelmi gyakorlat, ¿mely sokkal na-
gyobb arányú volt azt ezt megelőzőnél. Az uccai 
világítás megszűnt, a harangok és nyilvános 
órák megálltak, a legteljesebb sötétség borult 
az egész városra, a forgalom is szünetelt. A jel-
ző bugás után a színházakban, mozikban és 
gyárakban félbeszakították az üzemet, a köz-
lekedés megszűnt és csak a katonaság, tűzol-
tóság és mentők végezték dolgukat. ..Sebesül-
tek szállítása", gáztalanitás, a szabadban le-
vők biztonságba helvezése közben a légelhá-
rító ütegek megkezdték a vélt ellenséges repü-
lőgépekre a tüzelést- A gyakorlat mintegy bá-
rwuncgved óra hosszal tartolt-

Óriási arányú 
előkészületek 

a londoni koronázásra 
London, február 22. A ¡52 millió font sterlingea 

Költség beterjesztésekor a kormány képviselője az 

alsóházban azt a közlést tette, hogy az erede$ 

tervtől ellórőleg, a Westminstert apátságból nem 

rendeznek televíziós közvetítést. A nézőközönség 

számára ezzel szemben négyszer annyi helyet biz-

tosítanak, mint amennyi V. György juit'.euma al-

kalmából volt. Huszezer font sterling költséget irá-

nyoztak elő a házak és épületek díszítésére. A Ház 

238 szavazattal II ellenében elfogadta kormány•* 

javaslatot. 

Foito gáz — hat halállal 
Bukarest, február 22. Egy hattagú család 

nyersolajjal fűtött. Nem vették észre, hogy aa 
fojtógáz» termel. Reggel holtan találták a csa-
lád mind a hat tagját- Megállapították, hogy 
a halált fojtógáz idézte elő. 

Magvar vlvógvözelem 
San-Remoban 

San-Remo, február 22. Hétfőn került sor az 

»aranykard«-verjenyre, amely a magyar színek 

győzelmét hozta. Holtverseny után Rajczy és az 

olasz Pinton állottak első helyen, a zsűri döntő 

asszót rendelt el. A közönség nagy érdeklődéssel 

figyelte a két olimpiai vivő küzdelmét, amelybea 

először Rajczy vezetett 3:l-re, majd Pinton javi* 

tott, Rajczy elővágással 4:2-re növelte előnyét 

Ezután Pinton Javára ítéltek meg egy tust, végül 

Rajczy remek elővágása ült: 5:3. Elsőnek Pintou 

gratulált Rajczy győzelméhez, aki ezzel megnyer-

te az aranykard-versenyt. Az utánpótlási csapat-

ban dr. Rónay Gyula győzött. 
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nyaralhat a 
Ba latonnál 
kaphat vitorlás 
vaev turacsónakot 
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Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF . 
Nyomatott a kiadótulajdonos Dé'mngyaromág 

Hírlap- és Nyomdavállalat RL-nAI, Szeged. 

Felelős üzemvezető: KLEIN SÁNDOR. 


