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II szegedi bőrmunkások 
jubileumi ünnepsége 

Kéthly Anna naqy beszéde a munkás-
zászlók szimbolikus jelentőségéről 

f.A Délmagyarország munkatársától.) Bensősé-

ges ünnepet tartottak pünkösd vasárnapján a sze-

gedi bőripari munkások. A Bőripari Munkások 

Országos Szövetségének szegedi csoportja ekkor 

ünnepelte ,'ÍO esztendős fennállását és ebből az al-

kalomból felavatták a csoport zászlóját is. Az 

ipartestület díszterme, ahol az ünnepséget tartót-

tág, zsúfolásig megtelt és a közönség melegen ün-

nepelte Kcthly Anna országgyűlési képviselőt., aki 

a zászlóavató beszédet mondotta. 

A bőripari munkásság nagygyűlését Sza/ipnnos 
T.ajos csoportelnök nyitotta meg. majd a munkás-

dalárda szerepelt nagy sikerrel Ernst Ferenc kar-

nagy vezetésével. Ezután az ország minden váro-

sából megjelent küldöttségek üdvözölték a jubi-

láló szegedi bőripari munkásokat, a szociálde-

mokratapárt és a szegedi szervezet nevében dr. 

Valentiny Ágoston, a szakszervezeti bizottság és 

a vasmunkások részéről pedig Dáni János mon-

dott üdvözlő beszédet. 

Nagy érdeklődés fogadta Kéthly Anna zászló-
avató beszédét. 

— A korszak, amelyben élünk, a szimbolumok 

korszaka. — kezdte beszédét Kéthly Anna. 

Most, amikor zászlót avatunk, ugy érezzük, hogy 

szimbólum ez, amelyen keresztül üzeiik a szabad-

ságért küzdő emberek, hogy egymáshoz tartozunk 

minden külsőségek ellenére is. Bégen magasra 

röppent a zászló, hogy a küzdő sereg lássa, merre 

kell mennie. Ott röppent a magasba, ahol leg-

nagyobb volt a harc, hogy odas.eregeljen a tömeg. 

A zászló'bngése biztatás volt a helytállásra,-mert 

amig a zászló magasan leng. addig az az ügy, 

amelyet a zászló képvisel, nincs elveszve. 

Arról beszélt ezután Kéthly Anna, hogy most 

fflár, a modern hadviselés világában, nincs meg 

ez a szerepe a zászlónak. De annál magasztosab-

ban él a zászló szimbolikus jelentősége. Az esz-

mei küzdelmek útját mutatja most a lobogó, e 

körül csoportosul mindenki, aki egy és ugyan-

azon eszmét képviseli. 

— A szegedi bőrmunkások zászlója, o dolgozó 

emberek zászlója között, a testvérzászlók között • 

fog ezután lebegni. Hirdetni fogja a dolgozó em-
berek vágyát, egy szebb, egy jobb életért, de hir-
detni fogja a harcot is a magasabb ideálokért. 
A munkásság zászlói évtizedes harcokról, küzdel-

mekről adnak számot, bukásról, felemelkedésről 

beszélnek. Ez a zászló is ezt a jelbeszédet mu-

tatja és azt jelenti, hogy akik alatta küzdenek, 

egy viligot jelentő eszme szolgálatában állanak, 

azért élnek és ha kell. meghalnak érte. A szegedi 

bőrmunkások zászlója is méltán sorakozik azok 

mellé, amelyeken az ember joga, szabadsága van 

jeligeként felirva. Leng a zászló és azt hirdeti, 

hogy az ember felemelkclett a rabszolgaságon 

és a jobbágyságon keresztül a Civilizáció magas-

latára. Leng és hirdeti, hogy tovább akarunk 

menni a gép rabszolgaságából és a kapitalizmus 

jobbágyságából a teljes szabadságig. 

Azzal fejezte be Kéthly Anna nagyhatású be-

szédét, hogy a zászló tzimboluma lesz az erőnek, 

a harcnak és a reménynek. 

A lelkes tapssal fogadott beszéd után Hubai 

János, az országos szövetség titkára ismertette a 

szegedi bőrmunkások csoportjának 30 esztendős 

történetét, majd a munkásdalárda fejezte be a 

szép ynnepséget. Este táncmulatságot rendeztek 

a bőrmunkások. A mulatság kitűnően sikerült és 

4 reggeli órákban ért véget. 

A VÁROST ZÁLOGHÁZ 1937. május 19-én az 
Árverési Csarnokban árverést tart. mely alka-
lommal az 1037. március hó végéig lejárt és nem 
rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre És 
pedig ékszerek 19889-től 22710. sorszámig, ingó-
ságok 21908-tól 24288 sorszámig Ugyanakkor ár-
vereztetnek a Dr. Simon-féle zálogház lejárt és 
nem rendezett zálogtárgyai is. 

Az árverést az Ipari vásári előkészületek mi-
alt ez alkalommal az Oroszlán-uccai 'ntézeti he-
lyiségben tartjuk meg. Kérjük ügyfeleinket, hogy 
a hosszabbításokat a torlódások elkerülése végett 
idejében eszközöljék. 

Szftpd szab. kir. város Zájogkötcsönintézete. 
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Pelróleumgázfőzől közvetlen a gyáriól vásároljon! 
Mielőtt pctróleumgázíőzüt vásárol, tekintse meg az elismerten legjobb magyar készüléket: 

N a JL ^ JT-m. ML főzöl 
melyen egyidöben 3-4 edényben főzhet, süthet. Csekély fogyasztás. 

Szeged, 
Széchenyi tér 11. 
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zö részlet a képviseletnél 
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Összeállították a kormányzó 
szegedi látogatásának 
programját 

A kormányzó 30-án érkezik Szegedre a Túrán.vonalon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délelőtt több órán ál tartó megbeszélés 
volt a városházán a kormányzó szegedi utazá-
sával kapcsolatban. A megbeszélésen résztvett 
vitéz dr. I m e c s György főispán, dr. P á l f y 
József polgármester, azonkívül a katonaság, 
nz államrendőrség, a vasút és a különböző hi-
vatalok képviselői, valamint az alsóvárosi gaz-
dák megbízottai is. A megbeszélés folyamán 
véglegesen megállapították a kormányzó sze-
gedi idézésének programtervezetét és a Hősök 
Kapuja leleplezési ünnepségének programját. 
A tervek szerint 

Hortbv Miklós kormányzó és fe-
leséire nem má jus 29-vn, hanem 
IJO-án délelőtt a Túrán különvo-

nattal érkezik Szegedre 

és résztvesz a Hősök Kapuja leleplezési ünnep-
ségén, amely egynegyed 12 órakor kezdődik. 
Az ünnepségen az egyesi lett szegedi dalárdák 
a Hiszekegyet éneklik el. majd dr. Pálfv Jó-
zsef polgármester mond üdvözlő beszédet és 
ismerteti a Hősök Kapuja keletkezésének "őr-
lén élét. Ezután dr. H ó m a n Bálint kultusz-
miniszter mondja el az ünnepi beszédet és 
engfdélvt kér a kormányzótól az emlékmii le-
leplezésére. Miután az engedélyt erre megadja 
a kormányzó, 

a város valamennyi harangjának 
zúgása közben leplezik le a Hő-

sök Kapuját . 

A nagyszerűnek Ígérkező ünnepséget a dalár-
dák éneke fejezi majd be. A leleplezési ünnep-
séget megelőzően a. szegedi templomokban is-
tentiszteletet tartanak, délután pedig a város 
és a katonaság képviselői megkoszorúzzák a 
szegedi temetőkben nvugvó hősi halottak sir-
jál. 

A Hősök Kapnia leleplezése után a kor-
mányzó a 9. honvédgvalogezreclnél te«z látoga-
tást és itt villásreggelin vesz részt, majd kísé-
retével Alsóvárosra megy és részt vesz a Föld-

müves-uccában, az Alsóvárosi gépkör falá-
ban elhelyezett emléktábla leleplezési ünnep-
ségén. Az emléktáblán H o r t h y Miklós kor-
mányzó. Z a d r a v e c z István ny. tábori püs-
pök és V a j a s Józsefnek, az Alsóvárosi Nép-
kör néhai elnökének arcképét örökítették meg 
annak emlékére, hogy a Nemzeti Hadsereg to-
borzási munkája tuía jdonképen Alsóvároson 
indult meg 1919-ben. Az emléktábla Tápay i 
Antal szobrászművész kitűnő alkotása és nem-
rég helyezték el a Népkör falában. 

Délben, valószínűleg 2 órakor, a Tiszában 
löbbszázteritékes díszebéd lesz a kormánvzá 
tisztéletére, ebéd után pedig programban sze-
repel 

a kilencedik wgedí ipari vásár 
megtekintése is. 1 

A kormányzói pár és kísérete ezutá,1i, még a 
délutáni óiákban utazik vissza a különvonatod 
Budapestre. 

A programtervezetei most a váron hatósága 
jóváhagyás végett felküldi a kormányzói ka-
binetirodához. Valószínű, hogy azt változat 
lanul jóváhagyják. 

Az még nem bizonyos, hogy a miniszterel-
nök és n kormány többi tagja közül kik utaz-
nak le Szegedre a hősi emlékmű lelenlezésére.' 
A város hatósága az. ünnepségre meghívja a 
kormányt, az országgyűlés mindkét házánali 
tag iáit. valamint a társlörvéi\yhatóságokai is. 

— Kerék jártó professzor előadása Genfben. 
Genfből ie'entik: Ke r é k j á r t ó Béla szegedi, 
egyetemi tanár a genfi egyetem m?ghivásáia 
kedden előadási tarlóit „A geometria alapjai'" 
cinunel. A genfi egyetemen tartott előadásnál; 
tudományos körökben nagv sikere volt. Az elő-' 
adásnak az adott aktualitást, hogy a tudomá-
nyos világ ezévben ünnepli Descartesnek. az 
analitikai geometria megalapilóia első mun-
kája megjelenésének 300-ik évfordulóját. .V. 
Journal de Gcneve az előadásról szóló beszá-
molójában azt irja. hogy Kerék j irtó tanár v a-
lóban hivatott az előadásra választott témakör 
megvitatására. 

Kezébe rette i»dr az ul csomagolású © 
SENATOR D I 0 K cigarettapapírt f 
Észlelte már a különbséget? Eszébe jutott, mennyivel nagyobb értékel jelent a keményfedelű 
kötés? A váltakozó oldalon egyenkint kitéphető, lehellelfinom papir? A mézgázott szel? A3 
egész, egyetlen szalagból készült cigarettapapír elrendezésének ötletességét? A sok anyag- és 
munkatöbblet? 

Ára mégis csak 12 fillér? 
A ragasztható szél folytán előre is elkészítheti cigarettáit! Szívás közben nem esik szét! A 
dohány izét nem befolyásolja! A lapokat nem kell keresgélnie! Gyűrődéstől és piszkoló-
dástól a csomagolás megóvja! A legújabb, a legjobb, a legolcsóbb: ez a 

SENATOR BLOK cigarettapapír! 
Ezentúl csak ezl használja! Kérje bármely dohány árusnál, — ha még nincs, sürgősen íeu-t 
deitessé megl 


