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ben, aki az egész szakma, vagy legalább is 
egy szakmai érdekcsoport létérdekét jogelle-
nesen veszélyezteti. 

A most egyre nagyobb tért követelő reklá-
mirozást illetően, az előadó ugy vonta le a 
tőrvény, valamint a jogesetek konzekvenciá-
i d hogy 

a Idrdelés akkor nem büntethető, ha 
az igaz, 

vagy pedig olyan hangzatos, hogy senkísem 
hiszi el, amikor tehát a hirdetés a szakmai 
érdekeltségre nézve ártalmatlan. A hitel- és 
hírnévrontásra vonatkozóan foglalkozott 'ez-
után érdekes jogesetekkel. így többek között 
elmondta, hogy a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara válaszlott birósága hírnévrontá-
sért ítélte el azt a kereskedőt, aki egy másik 
kereskedőnek kirakatára krétával felírta azt 
a hirdetést, hogv itt állandóan friss áru kap-
ható, kérdőjellel és felkiáltójellel látta el. 
Ugyancsak hírnévrontásért marasztalta el azt 
a kereskedői is, aki egy versenytársáról, aki 
megnősült és azt állította, hogy több hold 
főidet kap nászajándékul, azt mondta, igaz, 
hogy holdat kap, de az az egy is csak az 
égen látszik, 

Az érdekes előadást XVimmer Fülöp kö-
szönte mee azzal az óhaiiah hogy véleménye 
szerint 

ia jelenlegi gazdasági viszonyok szük-
ségessé teszik reklám terén is a sza*. 

badabb levegőt 

és igy megengedhetőnek tart minden olyan 
hirdetést, amely nem káros és igaz. 

Dr. Kertész Béla szintén szükségesnek 
tartja, hogy a jognak követni kell a folyton 
változó gazdasági életet és szerinte a jelenlegi 
gazdasági viszonyokat nem lehet békebeli 
szemüveggel és a békésebb időkre alkotolt jog-
gal mérlegelni. A reklámnak fokozottabb mű-
ködést és tágabb keretek között való moz-
gását tartja szükségesnek. 

Dr. Landesberg Jenő rámutatott ezután arra, 
hogy Szegő Izsó előadásából megnyugvással 
állapítja meg, hogy 

a szegedi kereskedelmi és iparkamara 
gyakorlata Sokkal liberálisabb, mint 
a budapesti kereskedelmi és ipar-
kamara választott bíróságának gya-

korlata 

és Igy mindenképen lépést tart a fejlődő 
gazdasági élettel. A reklám szabadságának te-
rén óvatosságot ajánl1, amig a bíróságok gya-
korlata nem igazodik a gazdasági, gyakorlati 
élethez. 

Wimmer elnök ezután az előadást berekesz-
tette. 

Bundákat lopott a debreceni színház ruhatárából 
és Szegedre menekült 

Magyaromat legfőbb hlrnevll órátcége 
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(A Délmagyarország munkatársától.') A debreceni 
rendőrkapitányság vasárnap reggel távirati uton 
értesiletfe a szegerii kapitányságot, hogy a deb-
receni Csokonai Színház ruhatáraiban pár nap 
óta vakmerő kabdttolvajok dolgoznak. Az ügyes 
tolvajok nagy károkat okoztak, több drága női 
bundát vittek el. A debreceni rendőrség erélyes 
nyomozást indított a banda kézrekeritésére. A 
nyomozás szömba'on eredményre is vezetett, amenv-
nyiben a detektivek egy zsibárusnál rajtaértek 
egy fiatalembert, amint az egy értékes nutria-
bundát kinált eladásra. A fiatalember, aki igazo-
lásakor Kandi Bélának nevezte magát, nem tudott 
számot adni a bunda eredetéről. A kapitányságon 
aztán beismerte, hogy ő az, aki egy társával együtt 
a színházi ruhatárat fosztogatta. Meg is nevezte 

a társát, Marcinkó Ferenc személyében, aki azon-
ban megneszelte, hogy felfedezték, megszökött Deb-
recenből és Szeged felé vette útját. Kandi Béla 
azt is elárulta, hogy Marcinkónak rokonai vannak 
Szegeden és valószínűleg azokhoz menekült 

A szegedi rendőrség a távirat vétele után detek-
tiveket küldött ki a megjelölt helyre, ahol el 
is fogták Marcinkót. A fiatalember a kapitányságon 
elismerte, hogy 5 az a kabáttolvaj, akit a deb-
receni rendőrség keres. 

Marcinkó Ferencet a rendőrségen őrizetbe vet-
ték, egyelőre azonban nem adják ki a debreceni 
rendőrségnek, hanem azirányban nyomoznak, hogy 
Szegeden nem köveíett-e el valamilyen bűncselek-
ményt 

lődik, állása, kenyere nincs, egzisztenciája 
teljesen bizonytalan. Magyarország azért ke-
rüii el a tőke, amely uj életlehelőségeket te-
remtene, mert itt nem találja meg azt a gaz-
dasági és politikai konszolidációt, amely éltető 
levegője lehetne. Ha gyors és gyökeres vál-
tozás nem jön, ha marad minden a régiben, 
akkor a legrosszabb idők jönnek az országra. 

Az általános helyesléssel fogadott beszéd 
után dr. Valenliny Ágoston a politikai helyzet-
ről és annak gazdasági vonatkozású hatá-
sairól beszélt. Foglalkozott a hágai konferen-
ciával, amelynek sikertelensége ujabb gazda-
sági krizishullámot indít el. A kormány nem 
tudott az ország iránt semmiféle szimpátiát 
kelteni ezen a nemzetközi konferencián, de 
azért kétségtelen, hogy eredményekkel fog 
kérkedni. Az alkotó predikátumot ma a kul-
tuszminiszter viseli, a kormány tagjai közül 
pedig az országra sokkal hasznosabb lenne, 
ha a népjóléti és a kereskedelmi minisztert 
lehetne alkotó miniszternek nevezni. A kultura 
csak ott elsőrangú életszükséglet, ahol kon-
szolidált közgazdasági viszonyok vannak. Ki-
fogásolta, hogy a polgármester a nyilvános-
ság kizárásával megszakította az eleven kap-
csolatot a városigazgatás és a közönség kö-
zött. Beszélt az uj törvényhatósági bizottságról, 
amely hónapok óta együtt van már, de min-
den energiája választásokban és dekórumok 
osztogatásában merült ki, mintha ennek a 
városnak nem lenne ezer más igen komoly 
és sürgős megoldásra váró problémája. 

A pártgvülés Mándoki József zárószavaT-
val é»*t véset. 

Részeg legényt «elrfásisadfa!* 
a rendőrivel« 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Vasárnap éjszaka két részeg tápéi legény hangos 
verekedést rögtönzött Somogyi-telepen. ördögh 
István és Tóth Mihály tápéi legények vasárnap 
este az egyik Somogyi-telepi kocsmában mulat-
tak. Erősen ittas állapotban belekötöttek a többi 
vendégbe, duhajkodtak. A kocsmáros többizben 
szólította fel őket távozásra, de a legények nem 
voltak erre hajlandók és verekedni kezdtek. A 
kocsmáros ekkor rendőröket hivatott. Hamarosan 
meg is jelent két rendőr, akik felszólították a 
legényeket a távozásra, ördögh és Tóth erre nebt-
estek a rendőröknek és ütlegelni kezdték őket. 
Rövidesen nagy tumultus támadt, amelyben a 
rendőröknek alig sikerült a két megvadult le-
gényt megfékezni. Végül is mindkettőt erősen ösz-
szekötőzték és bevitték a központi ügyeletre. Az 
erősen részeg legényeket lezárták a fogdába és 
reggel, amikor kijózanodtak, kihallgatták, majd 
elengedték őket. ördögh és Tóth ellen hatósági 
közeg elleni erőszak mialt indul meg az eljárás 
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Kéi szzociáldleinolcraía 
gyűlést lartoííate vasárnap 

Iparosok vacsorája 

'(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szociáldemokrata iparosok vasárnap esle tár-
sasvacsorát rendeztek a Cziner-fé\e vendég-
lőben. A vacsorán nagvon sokan jelentek meg 
az iparosok közül. Megjelent Kéthly Anna 
országgyűlési képviselő is, aki erre az al-
kalomra Szegedre érkezett. A megjelenteket 
Marosán Emil üdvözölte, majd felkérte 
Kéthly Annát előadása megtartására. 

Kéthly Anna a »Kisiparosság és szorializ-
mris<t címmel tartotta érdekes előadását. Be-
szédében rámutatott arra, hogy a kisiparosság-
hoz legközelebb áll a munkásosztály, amelyből 
tulajdonképen kifejlődött és kivált, Kz ipít-
rossák összessége nagy erőt reprezentál. Ez-
zel mindenki tisztában van. Az iparosságot, 
illetve a vele járó erőt két csoport szerelné 
n mnga részére megszerezni. Egyik azokból 
tömörül, akik politikai karrierjük lépcsőjéül 
szeretnék az iparosságot felhasználni, a má-
sik a kapitalisták csoportja, amelynek célja 
az, hnqv a kisiparosság és a munkásosztály 
közé éket verjen, ezáltal a két erős osztálvt 
szétválassza. 

Rámutatott Kéthly Anna ezután arra, hogy 
a kormányzat lehetetlenségének köszönhető 
a kisiparossáy borzalmasan és megdöbben-
tően súlyos helyzete. Egyedül a kormány fe-
lelős azért, hogy a magyar kisiparos síny-
lődik. A kormánynak mindenre van pén-
ze, csak arra nincs, hogy a kisipart élet-

hez, lélegzethez segítse olcsó és hosszúlejá-
ratú kölcsönnel. 

A képviselő beszédét a jelenlevők lelkes 
tapssal köszönték meg. Katona András szólalt 
fel azután. Beszédében a sulvos gazdasági 
helyzettel foglalkozott. Moskovüz Lajos arról 
beszélt, mi módon lehetne az iparosság to-
vábbi pusztulásnak végét vetni. Ugyancsak 
eh ez a kérdésh ez szólott hozzá Kertész Jó-
zsef és Temesvári] József. Mindkét felszólaló 
a kormányzati rendszert tette felelőssé az 
iparosság romlásáért. Végül Lájer Dezső párt-
titkár szólalt fel és kitartásra, összetartásra 
buzdította az iparosokat. 

Gyűlés Felsővároson 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szociáldemokrata párt vasárnap népes gyűlést 
tartolt Felsővároson, a Debreceni-uccai Csányi-
féle vendéglőben. A pártgyülést Mándoki Jó-
zsef nyílolla meg, az első beszédet Olejnyik 
József mondotta. Beszédét szzal kezdte, hogy 
a munkások nem kifogásolják a Templom-téri 
lukszusépitkezéseket, csak a sorrendet hibáz-
tatják. Mindaddig, amig a munkáscsaládok 
százai sínylődnek nedves, egészségtelen pince-
odukban, nem lett volna szabad a rendelke-
zésre álló horribilis összegeket ilyen célokra 
elkölteni. Ezután arról beszélt, hogy az or-
szág nyolcmillió lakosa közül legalább egy-
millió a leakétségbeejlőbb nyomorban siny-
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