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Bezárt boltok,
óriási tömeg, walesi fierceg, huszonegy ágyúlövés:
eltemették Foch tábornagyot
(Budapesti
tudósítónk
tele fon jelentése.")
Párisból jelentik: Foch marsall temetése óriási
gyászpompával ment végbe. Ilyen temetést a
francia nemzet még csak Napoleonnak rendezett. Az összes üzleteket
és irodákat
bezárták. A Nolre Dame székesegyházban Páris érseke, Dubois
bibornok celebrálta a gyászmiset, azután a koporsót ágyutalpra helyezték,
amelyet hét fekete ló húzott. Tizenkét tiszt J

vitte a tábornagy kitüntetéseit. Amikor a
gyászmenet elindult, amelyben a koporsó után
lépdelt Doumergue
köztársasági elnök és a
walesi herceg, huszonegy
ágyúlövés
hirdette
a nagy tábornagy utolsó útját.
Az Invalidusok dómja előtt Poincaré
búcsúztatta Foch marsallt, aki, mint mondta,
Franciaországért harcolva az emberised
érdekeit szolgálta.

Egy autó beleszaladt a szekérbe
Súlyos szerencsétlenség a kisietek! uton

(A Délmagyarország
munkatársától.')
Kedden délelőtt jelentették a szegedi ügyészségnek,
hogy Kistelek határában özv. Deutschné
személyautója elütött egy parasztkocsit. A kocsin ülő Korom Ilona 18 éves kisteleki leány
hosszú ivben lerepült az ülésről és koponyaalapi törést szenvedett. A szerencsétlen leányt
az autó utasai felvettek és beszállították a
kózkórházba, ahol kihallgatni még nem lehetett. Állapota súlyos és életveszélyes.

Az ügyészség elnökének intézkedésére Zombory János vizsgálóbíró kedden délben kiutazott Kistelekre, hogy a helyszini szemlét
megtartsa, mert a nyomozás eddigi adatai
szerint a karambolt a soffőr gondatlansága
okozta. Az eddigi megállapítások szerint az
autó beleszaladt
a csöndesen
poroszkáló
kocsiba. A vizsgálat során a szemtanukat is kihallgatják, hogy a felelősség kérdésében dönthessenek.

Hétfőntartottákmeg a kereskedők szövelsége
jubiláris közgyűlését
Májusban értekezletet tartanak a határvárosok kereskedői — „A boltok bajának
gyökere a fogyasztók krízisében rejtik"
(A Dél m a gy ar ocs z ág m u n k a t á r s á t ó l )
A Szegcdi Kereskedők Szövetsége hétfőn délután
tartotta évi rendes közgyűlését, amely egyben a
szövetség első jubiláris közgyűlése is volt. Hétfőn ugyanis tizedszer gyűlt egybe a szegedi keresdölársadaJom, hogy helyi szervezetének közgyűlésén résztvegyen. Ünnepi jelleget kölcsönzött a
jubiláris fordulónak az is, hogy megjelent a közgyűlésen dr. Balkányi Kálmán, az OMKE igazgatója és dr. Horváth'István, az OMKF. főtitkára is.
A közgyűlést Varga Mihály elnöki megnyitója
vezette be. Varga a budapesti kiküldötteket és
Wimmer Fülöpöt üdvözölte, majd megemlékezett
tömören az elmúlt tíz évről, vázolta a szövetség
célját, amely nem más, mint a szegedi kereskedőket egy táborba tömöríteni, érdekeiket előbbre
vinni, panaszaikat, ha lehet, orvosolni. Az orvoslás módja nehéz, mondta Varga, mert a magyar
kereskedő a tönk szélére jutott és rettenetes adótcher alatt nyög, ami azt eredményezte, hogy a
kereskedelem az egész országban vérszegénnvé
vált.
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után
dr. Landesberg Jenő titkár terjesztette elő gondosan megszerkesztett jelentését, amelyből — behatóan foglalkozván a szegedi kereskedelem bajaival — megdöbbentő hűséggel bontakozott ki a
szegedi kereskedők ezernyi gondja, baja és sérelme.
Dacsó Arnold a zárszámadásokat és a költségelőirányzatot ismertette, majd a számvizsgáló bizottság tagjaiul megválasztották Goldgruber Árpádot, Szécsi Izsót és Rörncr Pétert.
Ezután dr. Balkányi Kálmán, az O^fKE igazgatója nagyszabású beszédet tartott.. Az OMKE
meleg üdvözletét tolmácsolta a jubiláló-szövetségnrk, majd összehasonlította a kereskedelem mostani helyzetéi azzal, ami ötven év előtt, tehát
az árvíz évében volt Szegeden. Amint akkor elpusztult Szegeden minden, ugy pusziul most is a
kereskedelem. Csak éppen akkor több volt az
energia a lakosságban, mint most. Rcszéde további
során dr. Balkányi meghajtotta az elismerés lobogóját Vértes Miksa előtt, aki példaadást mutatott a Szegedi Kereskedők Szövetségének megalapításával arra, hogy miként kell organizálni
egy társadalmi osztályt. »Ennek a letiport országnak minden legkisebb falujában élő kereskedőnek
is a köszönetét tolmácsolom Vértes Miksának«,
— mondotta dr. Balkányi, majd rendkívül meleg
és elismerő szavakkal fejezte ki az OMKE háláját
Varga Mihálynak, a jelenlegi elnöknek, végül a
szép eredményeket felmutató dr. Landesberg Jenő
titkárnak. p C
Azután a fogyasztók válságáról beszélt Balká-

nyi. A boltok bajának gyökere a fogyasztók krízisében leli magyarázatát, mondotta, majd élesen aláhúzta azt a sorsközösséget, amiben a kereskedelem, az ipar és a mezőgazdaság él, mert
nem mehet jól a kereskedelemnek, ha rosszul
megy az iparnak és rosszul megy a mezőgazdaságnak.
Szegeden niég nagyobb a kereskedem
válsága, mint máshol,
mert Trianon olyan határállomássá degradálta,
ahol nincs se be-, se kivitel. Szeged nem az
egyetlen határváros, amely ilyen sorsra jutott,
ép azért
az OMKE május 6-ra nagy értekezletet
hívott össze, amelyen a halárvárosok érdekeltségei megbeszélik a legsürgősebb
teendőket.
Ezen az értekezleten számit Szeged város halóságának is és a Szegedi Kereskedők Szövetségének
közreműködésére.
Az »átkozott« vízumról mondott azután még
Balkányi érdekes adatokat, többek között azt, hogy
az amerikai állampolgárrá vedlett magyar, ha viszszavágyik az óhazába, mindjárt megbüntetik 10
dollár vízumdíjjal. Végül tűrhetetlen handikappnak jelentette ki a közüzemek és a szövetkezetek
konkurrenriáját. Egy segítség van és
ez a segítség Szeged számára is adva
van:
a magyar iparnak Kelet (elé kell orientálódói.
A Kelet felé való exportot kell szisztematikusan
kiépíteni. Ebben lát uj tevékenységi kört a Szegedi Kereskedők Szövetségének számára,
A közgyűlés hallgatósága dr. Balkínyit nagyszabású előadása után percekig ünnepelte.
Varga Mihály megköszönte a hozzá intézett
meleg elismerő szavakat, majd Vértes Miksa szólalt még fel, aki kifejtette, hogy Szeged egészen
más helyzclben van, mint a többi hatúrváros,
mert Szeged Trianonért semmiféle kárpótlást nem
kapott. Szeged mindentől cl van zárva.
Uj dolgok után kell léhát nézni, meri
korántsem elegendő a kisvasút, az autóbusz, az építkezés. Ki kell fejleszteni a
gyümölcstermelést. Talán az is segíteni
fog valamit, hogy Szeged megyeszékhely
lesz.
Közbeszólás: Tényleg, Szegeden még kevés a
hivatal!
— Szeged egzisztenciáinak megélhetéséért vállvetve kell együtt dolgoznunk, fejezte be nagyszabású felszólalását Vérles.
Weil Lajos kereskedő egyes agfcási sérelmeket
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Kelet virága, egynegyed angol font 4'20 P
Liang, egynegyed angol font . . . 3 * 9 0 P
Ceylon speciái, egytized kilogram 2'SO P

Sszegei1,

Klausál

tér 2. ssz.

említett meg, végül Varga elnök szavaival véget
ért a közgyűlés.
Este 8 órakor a Lloyd nagytermében bankett
volt, amelyen a felköszöntők sorát Hoffer Jenő
nyitotta meg, aki a beteg Bokor Adolf helyeit
üdvözölte az illusztris vendegeket, majd Wimmer
Fülöpöt és Varga Mihályt köszöntötte. Dr. Balkányi több levegőt, több szabadságot követelt a magyar kereskedelem számára. Dr. Horváth István
rendkívül tartalmas felszólalásában a legpontosabb diagnózisát állapította meg a magyar kereskedelmet pusztító betegségnek.
— Ma az államhatalom szerint — mondta Horváth — a tipikus kereskedői foglalkozás vagy 3
forgalmiadó ellenőri vizsgálatok, vagy pedig a
forgalmiadó bárcák kiállítása.
Wimmer Fülöp a Kereskedők Szövetségét köszöntötte, Vértes Miksa a Lloydnak mondott köszönetet a vendéglátásért, Sándor Pálra, dr. Balkányi Kálmánra és dr. Horváth Istvánra ürítette
poharát. Szenes! Ferenc és dr. Landesberg Jenő
felszólalásai fejezték be a pohárköszöntőket'
Törvényesen véd (egyezeti
garantáltan
megbízható
mlnOséglt

„saját kikészítésű
pamut kelengye vásznaink"
országos bevezetésére szállítunk
fegyaeztók részére 2 3 méteres végekben,
postán, bé-mentve, utánvéttel,

I> 1 * 4 5 m é t e r e n k é n t
A me» nem feleifiért a pénzt visszaküldjük.

Maufner Vászonáru Lerakat
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Gliicksthal és Társa,

Csekonics ucca 3 .

Üzletátszervezés mialt

atétycn leszállított
árahon
árusítunk,

Schaffer Testvérek
Szeged,
Feketesas ucca 19
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