Kedd, 1939. február 28.

Szeged hatósága és közönsége
a legnagyobb elismeréssel gondol
Kiss Ferenc munkásságára
nyilatkozik Balogh István dr. alsóközponti plébános a Szabadtéri Játé-,
kokkal kapcsolatban Kiss Ferencet ért alaptalan támadásokról
(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány nappal ezelőtt a budapesti Magyarország cimü lap leközölte, hogy a legutóbbi
szegedi közgyűlésen egyik városatya szóvátette K i s s Ferenc magas fellépti diját az
elmultévi Szabadtéri Játékokon. Ezzel kapcsolatban egyik budapesti hétfői lapban
Kiss Ferenc nyilatkozott a városatya kijelentéséről s többek között azt mondotta, hogy
érdemben „válaszolni sem érdemes rá".
A közleményekkel kapcsolatban a Délmagyarország munkatáisa kérdést intézett Bal o g h István dr. alsóközponti plébánoshoz,
aki egyike volt a Szegedi Szabadtéri Játékok
megteremtőjének s Szegeden alig van valaki, aki hozzáértőbben tudná a kérdést megvilágitaní. Egyébként Balogh István dr-t baráti kapcsolatok is fűzik Kiss Ferenchez.
•— A támadásra valóban nem érdemes válaszolni — mondotta Balogh István dr. Kiss
Ferenc volt az, aki a Szegedi Szabadtéri Játékok művészi rangját jelentette minden évben.
— Kiss Ferenc a multévi Szabadtéri Játékok folyamán olyan munkát végzett, ami-

hez nemcsak szinészi készség kellett, a művészetekért való rajongás, hanem olyan idegek és fizikum, amilyen éppen csak Kiss Ferencnek adatott. Az a hat hét, amelyet mint
rendező és művész itt töltött, sokkal több
volt annál, mint amit ezen funkciók alatt általában crteni szoktak. Még azoknak a daraboknak is, amelyeknek nem ő volt a rendezője, az ő rendkívüli művészete adott lendületet és jelleget. Ha mindezért a rendező
várostól bármekkora tiszteletdíjat kapott volna is, az sem lett volna egyenrangú ellenszolgáltatás. Azt pénzzel megfizetni nem lehet, mert lelkesedésnek, szeretetnek, áldozatkészségnek és az ő rangján levő művészetnek, nem pénz az ellenértéke.
— Durva kézzel hozzányúlni ehhez a problémához lehet, de ^ az ügynek ez nem
használ. Ha bárki is szegedi támadásnak minősítené azokat a tájékozatlan fölszólalásokat, amelyek ezügyben elhangzottak, az súlyosan téved, mert Szeged hatósága és közönsége egyaránt elismeréssel, nagyrabecsüléssel és őszinte szeretettel gondol Kiss Ferenc itteni működésére és művészi munkásságára.
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(Á Délmagyarország munkatársától.) A vasárnapra virradó éjszakán ismeretlen tettesek
behatoltak a Dréher-sörraktár Kossuth Lajos-sugárut 49. szám alatt levő irodahelyiségébe. A betörők föl akarták nyitni a páncélszekrényt, de nem boldogultak az erős
szerkezettel és reménytelen kísérletezés után

Irodahelyiségben

abbahagyták a dolgot.
A rendőrség megállapította, Kogy a tettesek a kerítés tetején másztak be a házhoz és
felfeszítették áz iroda hátsó ajtaját. A nyomozás tovább folyik a tettesek kézrekeritése érdekeben.

A szegedi iparosság nehéz helyzete
az Ipartestület vasárnap! közgyűlése előtt
»Az Iparosság szívesen iízel magasabb póiadó?, ha íudja, hogy ezzel
a sorsán segií« — Tillakozás az Inségrendszer és a rögzíted adók
felemelése ellen
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A z Ipartestület vasárnap délelőtt tartotta
közgyűlését.
Rainer Ferenc megnyitója után Gyuris István dr.
titkár az évi jelentést ismertette. A jelentés megemlékezik a Felvidék egyrészének történelmi jelentőségű visszacsatolásáról, m a j d az iparosság jelenlegi helyzetével foglalkozik. A ielentés megállapítja, hogy
az

iparosság
he'yzetében
ta:ztrófáis
rosszabbodás
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szinte kaállott be.

Az okok objektív megállapításához történelmi távlat szükséges, a következményeit
kiküszöbölése
azonban a jccn fe'aiata. A közmunkák nem hoztak változást, nem eredményeztek enyhülést —
folytatja a jelentés. Nagy súllyal esik latba a
rosszabbodás megítélésénél a városi inségmunkaTendszer. Számos munkát végeztetett el a város
infégmunka ke.-etében, pedig ezek a munkák alkalmasak lettek volna a: iparosság kereseti nívójára: emelésére. Követeli a jelentés, hogy
a város egykor virágzó ipafdnak érdekében szakítson az
inséarendszerrel.

Ha ennek véghezvitelére nincs fedezet, akkor teremtsen ugy, hogy. fölcmill a pótadót; szivesebben
fizet az iparosság magasabb pótadó',
ha tudja,
hogy ezzel a sajátmaga sorsán ságit.
Az adóügyeket tárgyalja ezután a jelentés. Megütkő:é*sel értesült az Ipartestület

a rögzített adóknak a pénzügyi hatóságok részéről történt tömeges felmondásáról.
Ei a fe'niondás nem indokolt, a rögzített adók
fölemelése nem időszerű az iparosság amúgy is
nehéz he'yzetében. A kontárkérdésben
sem történt m é g átfogó intézkedés: ez a probléma sürgős
megoldásra vár. Az iparosság régi kívánságának:
az öregségi nyugdíj létesítésének, valamint a ta-.
noncoktatás és az ipari vásárok ügyének mielőbbi
rendezése. Végül megállapítja a jelentés, hogy
nemcsak hatósági, hanem társada'mi
oldalról is
a leggyorsabb intézkedések szükségesek
ahhoz,
hogy az iparosság ismét e.-öhöz jusson. Gyuris
István dr. jelentésének fölolvasása ulán a közgyűlés hosszan tartó tapssal adott kifejezést elismerésének és köszönetének.

A zárszámadás isme.tetése kö.elkezett ezután.
A vagyonmérleg 17 ezer p-zngö tiszta vagyont
mutat ki. A kö tségve:és 54.800 pengő, a mult évi
42 e:er pengővel szemben. A zárszámadás elfogadása után a vá a.rtások technikai lebonyolításával knpcso'atos alapszabáiymődositást is e'fogadték. Ezután Vörös József terjesztette be a gazda ági bizottság je'entését. A négy kulcsipar: az
épitő-, ruházati, fa- és fémipar súlyos helyzeté,
r.ek megjavitá ára haiékony intéikedóoekct kér.
Az inditiáiyok
következtek ezu'.án. Egyhangúlag fogadta e' a kösgyülés az elöljáróságnak azt az
indítványát, hogy Körmendy
Mátyást örö'.ős elnökké váa sza az ipartestület és fedesse meg az
arcképét. Elhatározta végül a közgyűlés hogy
e'jár a városnál az inségadó
eltörlésvalamint
a piaci he ypénz- leszállítása ügyében.
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Véget ért a népegészségügyi és munkásvédelmi
kongresszus
(A Délmagyarország munkatársától.) A
Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szövetség kongresszusának résztvevői vasárnap
délelőtt ünnepies zenés szentmisén jelentek
nieg a székesegyházban. Mise után sétát tettek a városban és Újszegeden, majd közös
ebéden vettek részt nz egyik tiszaparti halászcsárdában. Délután fél 3 órakor kezdődött a kongresszus előadássorozatának záróértekezlete, amelyen igen nagy számban
vettek részt a helyi társadalmi élet vezetőségének köréből is.
Az utolsó értekezleten P i n t é r József országgyűlési képviselő, a Magyarországi Katolikus Legényegyletek Országos Szövetségének elnöke elnökölt. S o l y m á r György
lelkész, a legényegyletek főtitkára, az üzemi
munkásügyi tanácsokról tartott előadást, Á rv a y Artúr, a Trust osztályfőnöke a munkástelepek létesítésének fontosságát
ismertette, B a t i Dénes dr. OTI-orvos, segédtitkár pedig a fiatalkorú munkások védelméről
értekezett. A nagy érdeklődéssel kisért előadások után az elnök záróbeszédével véget
ért a négynapos kongresszus.
Este közös vacsora volt az egyik étteremben, majd a kamarai vezetőség az állomásra kisérte ki a kongresszus vidéki vendégeit,
akik negyed 8-kor utaztak el Szegedről.
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Női divatcikkek
Női hajháló három sarkos
Stoppolópaniut 5 gombolyag ccilofánba
csomagolva
Divat fonott öv
Divat női bőröv
Női bőrerszény
Divat női ruhavirág
/
Broschtü divatos mintákban
Szines divat női zsebkendő 3 darab
Műselyem női harisnya minden sziliben
Fátyol női harisnya hibátlan
öves harisnyatartó
Műselyem női táncnadrág
Sarmőz nadrág
Klott női ernyő
Csikós műselyem női ernyőt
Krepdesin műselyem női « illér
Divat bőr női retikül
Női szalmakalap

—18
—-24
-—68
—.68
—-58
—.28
—.68
—.88
—.58
F 158
—58
—54
P 1-18
P 8.78
P 5.58
—9S
P 2 68
P 2.58

