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Vasárnap lesz 
az abádszalóki választás 

Budapest, julius 9. Vasárnap tartják meg az 

abádszalóki időközi választást. A választásnak két 

jelöltje van, az egyik Rátz Jenő honvédelmi mi-

niszter, aki előreláthatólag meg fogja szerezni 

a szavazatok többségét nyilaskeresztes ellenjelöltjé-

vel szemben. Az eddigi jelentések szerint a válasz-

tás előkészité :e a legnagyobb rendben folyt. 

OLCSOBB LETT 
a fehér cipő, szandál, szandalelf és vászoncipő. Nagy válaszlék 

Ha-Há-ná l , Szeged, Kelemen u. 12. 

Teljes zavar volt szombaton 
az uj zárőrarend első napján 

A hatóságok még nem kaplak utasítást az általános 6 órai üzlet-
zárás végrehajtására 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délma-

gyar ország szombat reggeli számában jelent meg 

a kereskedelmi miniszter rendelete, amely to-

vábbra is érvényben tartja az üzletek 6 órai zár-

óráját. Az uj zárórarendelet azonban változásokat 

is hozott, igy a 6 ó/lai sárórát kiterjesztették szom-

batra Ls. amikor eddic 7 órakor zárhaltak az üz-

letek. 

A zárőrarendelettel kapcsolatosan egész délelőtt 

rengetegen fordultak felvilágosításért a kereske-

delmi és iparkamarához, ahol közölték, hogy a 

törvény rendelkezése alapján ezentúl szombaton 

is 6 órakor kell zárni az üzleteket, 

A városházára még nem érkezett meg a mi-

niszteri rendelet, csak a lapokból értesültek róla, 

igy azután nem intézkedett a hatóság az uj záró-

rend foganatosítása iránt. A rendőrőrszeimélyzet 

sem kapott még szombaton utasítást, hogy a 

hatórai zárórát ellenőrizzék és igy szombaton este 

a legnagyobb bizonytalanság uralkodott a keres-

kedők körében. 

A rendörőrszemeket állandóan ostrom alatt tar-

tották. sMikor kell zárni?* — hangzott a meg-

ismétlődő kérdés. A rendőrök azt felelték, hogy 

nem tudnak a zárórarend megváltoztatásáról, nem 

kaptak uj utasítást. 

Az üzletek legtöbbje ezért szombaton még 

nyitva tartott egészen hétig, csak néhány nagyobb 

üzlet zárt bc 6 órakor. A jövő hétre előreláthatólag 

megszűnik a bizonytalanság, addig kiadja a ható-

[ ság az uj zárórarendc'.et végrehajtását. 

w 
A magyar iparosság helyzetén 

céltudatosan javítani kell, 
több mint egymillió kisember életéről és kenyeréről van sző" 

Szombaton este ünnepélyes külsőségek kőzött felavatták a kereske-
delmi és iparkamara Szent István serlegéi 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Szomba-

ton este Szeged iparostársadalmának nagy érdeklő-

dése mellett avatták fel a szegedi kereskedelmi és 

iparkamara által alapított Szent István-vándor-

serleget az ipartestület udvarán. A serlegavató 

vacsorán megjelent dr. Tóth Béla polgármester-

helyettes, Raincr Ferenc, a kereskedelmi és ipar-

kamara elnöke, dr. TonsÜi Sándor kamarai fő-

titkár, dr. Hunyadi-Vas Gergely országgyűlési 

képviselő, Pongrácz Albert kamarai osztály el-

nök, dr. Landesberg Jenő, dr. Cserzy Mihály ka-

marai titkárok, dr. Gyuris István ipartestületi tit-

kár, dr. Röth Dezső tb. tanácsnok, az iparható-

ság vezetője, Varga Mihály, a Kereskedők Szövet-

ségének elnöke, Fwedy Lajos, az Asztalosmesterek 

Ors/ágos Szövetségének főtitkára és még számo-

san. 

Vacsora után Varga István ipartestületi al-

elnök üdvözölte a megjelenteket és köszönetet 

A 9 órai 
előadást a kerMgisGoVen tartja 

a Belvárosi Mozi 

He.li árost Mozi Mától keddig 

A botrány bolondjai 
Amerikai történet CABOLA LOMBARD és 
Ferdinánd Gravet főszereplésével. Ezt meg-

előzi a Halálfejes lobogó 
Kalandor történet Főszereplők ERRŐL 

FLYNN és Olyvia dc HAWILAND 
Előadások fél 3, 5," fél 8 és negyed 10 

fiKM?- Éjféli keringő 
Egy reménytelen szerelem megható története 
Főszereplők: 3, 5, 7, 9 
WILLY B1RGEL és BRIGITTE h e r n e y 

mondott a kamarának a Szent István-serleg ala. 

pitásáért. 

Ezután 

dr. Tonelli Sándoi 

kamarai főtitkár mondta el serlegavató beszédét. 

— Valahogyan ugy éreztem — mondotta — , 

hogy ez az esztendő, amely Magyarország első ko-

ronás királya emlékezetének van szentelve, nem 

niulhutik el anéikül, hogy Szeged iparostársadal-

ma, amely mindig büszke volt arra, hogy együtt 

érez az ország egyetemes életének megnyilvánulá-

saival, kifejezetten ne kapcsolódjék bele a nagy 

király emlékének megünneplésébe. És mikor a 

véletlen ugy hozta magával, hogy ez az év volt 

egyúttal a szegedi ipari vá dr alapításának tize-

dik esztendeje, szinte önmagától adódott, hogy a 

nagy király emlékezetének jegyében üljük meg 

Szeged ipari vásárának jubileumát. István király, 

aki kereszténnyé és európaivá tette országát és 

megmentette népét attól, hogy a hunok, avarok és 

más semmiségbe veszett keleti rokonaink sorsára 

jusson, nem volt egy álomszerű oltárkép, hanem 

nagy, erős és kemény uralkodó, aki a maga 

idejében gazdaságiakban is a modern:ég gondolatát 

képviselte és a harcok után szilárd kereteket 

adott a dolgozó magyarság életének. Annak a ki-

rálynak emlékétől, aki templomokat és • " <->;>'( 

emelt, aki bizánci ós lombárdi mes'i- %et 

hívott ors ágába, hogy népét uj ipari .u^.v /ék-

re tanítsák s aiki a templomok tövében vásarekat 

rendelt, bizonyára nem lehet idegen, ha egy ipari 

vásárnak résztvevői és munkásai neki ajánlják 

fel kilencszáz esztendő multávcl hódoló lisztclctük 

jeleit. . 

— Mert mi az iüar? — íolviatta Tonel'i főtitkár. 

Az emberi tevékenységnek az a része, amely a ter-

mészet adományait, a nyersanyagokat, emberi 

munkával és szerszámok, vagy gépek segítségével 

ugy alakítja át, hogy embertársaink számára hasz-

nálhatók legyenek. A lényeg a használhatóságon 

van. Ami nem használható, aminek használati ér-

téke nincs, az lehet az egyik végletén különcködés, 

a másik végletén művészet, de nem ipar. 

— Itt közeledem a másik gondolathoz, amely 

előttem lebegett, mikor a kamara elnökségének azt 

javasoltam, hogy egy cnilékserleget ajapitson ván-

dordíj formáj|ában a szegedi ipari vásáron részt-

vevő kézmüiparosok számára. Mi volt cz a gon-

dolat? Annak az iparosnak megjutalmazása, vagy 

ha ugy tetszik, kitüntetése, aki előállítóit trrmrh-

vényén legjobban kapcsolja össze a kézműipari 

tökéletességet a kereskedelmi értékesítésre való al-

BÚTOR 131! 
i 

Szendrényl 
'Géza és Isa l 

Eszíaíosmesferek Bútorcsarnoka 
Telefon 19—82. Szeged, Dugonics-tér 11 

kalmassággal. Lényegében ez nem egyéb, mint 

az a gondolat, amely az ipar meghatározásából, 

és céljából folyik. 

" • ' d t 

Minél jobb cs minél tökéletesebb hasz-

nálati tárgyakat előállítani embertár-

saink számára. 

Tonelli főtitkár ezután a kezmüvásiparnak a 

modern gazdasági életben való elhelyezkedéséről, 

jövendőjéről beszélt. 

— Az utolsó tiz-tizenöt esztendő óta — mon-

dotta — fokozódó módon lehet hallani nálunk 

is, másutt is a kézmüvesii>ar nagy társadalmi és 

gazdasági jelentőségének hangoztatását. Kétségte-

len az is, hogy az utolsó évek folyamán gyakor-

lati jelentőségű intézkedéseket is lehet tapasztalni 

az egyes államok kormányai részéről, amelyek 

arra engednek következtetni, mintha növekednék 

a megértés a kézművesipar törekvéscipel, (Kijut-

vaI és nehézségeivel szemben. 

A kézmüvesiparra szükség van ma is, 

a gyáripar és nagy tőkekoncentrációk 

korában, aminthogy szükség volt rá 

mindenkor a múltban is. 

De a kézmüvesiparnak haladni keli, lépést kell 

tartani a korral, növelni kell technikát kész-

ségét, hogy meg tudjon felelni az ipari követel-

mények legmagasabb fokának, az egyéni izlés ki-

Üz elismerten 
legjobb 
m-

szehrtnieH 
6 vagy 12 havi 

részletre kaphatók 

Varga Dezső 
b Z E G E D . 


