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lök fűtéséből, Jultus elseje ut-in trónban ujabb 
utalvány nem adható ki. Kérte a polgármester 
a határozat azonnali végrehajtásának kimondá-
sát is. 

Dr. Slmkó Elemér főügyész a javaslatnak azt 
a résrét. amely a levonások módjára vonatkozik, 
jogi szempontból kifogásolta, miveí a körgyülés 
nem vállalhat a tisztviselők Vásárlásaiért anyagi 
felelősséget 

Pteztor József szólalt fel erután. Megállapította, 
liogy a polgármester ¡gen gyakran meglepetések elé 
/tl itja a kózgyrtlést. Interpellációjának intencióit 
tejesen félreértette, mert interpellációjában nem 
azt kifogasolta, hogy a városi tisztviselők áru-
beszerzését megkönnyíti a hatóság, hanem azt, 
hogy ezt az árubeszerzést a kereskedőknek és 
iparosoknak egészen srük körére korlátorták Ki-
fogásolta továbbá art, hogy a kereskedők három 
százalék jutalékot voltok kénytelent k leadni azok-
nak a tisztviselőknek, aiik febonyolitották eze-
ket a résrlelűzleteket. Interpeltáriójával az volt 
a célja, hogy a sznbadkereskedelem etoe érvé. 
m/exütjőn ezen a téren i* és hornj érvényesüljön 
a közélett morál parancsa. A polgármester javas-
latának ar lenne az eredménye, hogy a kisfizetésű 
t'áfos' tisztviselők nem tudnák beszerezni tzúk. 
xtgieteikel még ugy sem, ahogyan eddig besze. 
rezték, pedig sem az interpellációjával, sem az 
indítványával nem az volt a célja, hogy • tiszt-

vfcerő* helyzetét megnehezítse. A városnak gon-
doskodnla keü a tisztviselőkről, érért lnditvá-
nyorta azt hogy a polgármester a kereskedők, 
az iparosok és a tisztviselők érdekképviseleteinek 
meghallgatása ntán próbáljon olyan szervet léte-
síteni, amely az egész kereskedelem és az egész 
iparosság bevonásával olaja ir>eg a kérdést, mert 
nemcsak a tüzelőanyag, lvaneo. a ruha, a dpő, 
a liszt, a zsir is elsőrendű közszükségleti cikk. 
Kéri a polgármestert, ho^y járuljon hozzá indítvá-
nyának ehez a részéhez is, hallgassa meg az 
érdekelteket és azután terjesszen aj Javaslatot a 
közgyűlés elé. 

A polgármester: Ennek nincs semmi akadaiyn. 
össze fogom hivni ezt a bizottságot es keresünk 
majd megoldást, de olyant, amely nem korlátozza 
a kereskedelem es az ipar szabadságát. 

Dr. Hunyadg-Vass Gergely csatlakozott Pász-
tor fejtegetéséhez, kívánatosnak tartja az össips 
kereskedők és iparosok bevonását, mert az egyenlő 
elbánás elvének hl ve 

Dr. Töth László, majd Körmendy Má'yás szó-
lalt fef, aki annak a kimondását kérte, hogy a 
tisztviselő nemcsak hogy jutalmat nem kérhet a 
kereskedőktől, vagy ar iparosoktól, hanem juta-
lékot egyáltalában nem is fogadhat e£. 

A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta Pász-
tor József Indítványát. Az ülés hét órakor ért 
véget 
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A péter-páli ünnepnapon megkezdődött 
a strandszezon 

(A Défniaguarortzig munkatársától.) Szerdán 
volt az első strandolásra alkalmas nyári idő és 
ennek megfelelően hata/mas embertömeg azálita 
meg a Tisza partjait. Már a tora délelőtti órákban 
rekkenő hőség szakadt a városra. Aki csak tehette, 
a Tiszára menekült Ebédután valóságos népván-
dorlás indult a strandok és a fürdők felé Kö-
rülbelül 6—8 ezer ember keresett szerdán menedé-
ket a Tisra habjaiban. De az első igazi nyárinap 
a nyári vendéglőknek is jót tett. Minden parányi 
röldvendéglő megtelt. Na^y keletje volt a sörnek, 
szódavíznek, fröccsnek, limonádéuak 

Természetesen a legtöbben azokat a helyeket 
keresték fef, ahol ingyen lehetett védekezni a 
tűző nap ellen. A Tisza felső szakasza, ahoi a 
fürdésért nem kellett fizetni, erősen látogatott 
volt. Minden bokor, mely ilyenkor kabin-szeropet 
tölt be, foglalt volt. A »Sárgán« voltak a legtöbben. 
Szép képet nyújtott a csónakokkal tarkított viz. 
A rekordfürdőző1 ek megfelelően rekord számú 
csónak cirkált a vizén. Kivonult néhány vitorlás 
is. Szerdán tehát megkezdődött a strandélet, amely 
az idén a rossz időjárási viszonyok miatt sokáig 
késett 

Az ipartestületek tiltakoznak 
a llsztadó bevezetése ellen 

Az Iparosok követelései a csongrAdmegyel Ipartestületek vásárhelyi nagygyűlésén 

(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 ) 
A Csongrádvármegyei Ipartestületek Körzeti Szóvet 
sége sserdán nagygyűlést tartott Vásárhelyen. A 
g\ ülésen megjelent a szegedi ipartestület küldött-
i g * is Körmendy Mátyás vezetésével. A gyűlést 
Takács Béta nyitotta meg. Papp Jórsef, az IPOSz 
elnöke ismertette az iparosság bajait és azt hang-
Mit vozta, hogy a kormányzatnak nemcsak a föld-
mivcsosztályt, hanem az iparosságot is meg kell 
mentenie. Beszédéhen foglalkozott az OTI utján 
tz iparosságra nehezedő súlyos terhekről, gyöke-

meíjo'dást sürgetett a munkanélküliség meg-
zíintelcMtev .végül a kartelekről, a közüzemekről 

és az általános moratóriumról beszélt 

Kun Réla országgyűlési képvisel« beszédében 
Kijelentette, hogy az orszás fentartó eleme a* 
ipar és a kereskedelem, » tomany vétkes fon-
ilütransacot kövei «t tehát akfcor, mikor « f a 
ket osr'á'yl a mezögizdaság rovására gyengíti 
tla az iparosság össreiart, megtudja dönteni a 
mai rendszert. 

Dr. Llppay István, ar IPOSz igazgatója beszélt 
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ezután. Támadást intézett a szocialisták ellen, 
mire hango» vihar tőrt ki a teremben. Ar ügye-
letes rendőrtiszt erősítésért /etefonal/, mert az 
elnök a rendef képtelen volt fentartani. Néhány 
perc múlva lovasrendőrök és kerékpáros szaka-
szok érkeztek a gyűlés színhelyéhez. 

Takács Ferenc felszólalásában azt javasolta, 
hogy Ju'tas 20 áu egész napos, demonstráción ik 
szánt munkaszünetet tartsanak a csonárádmejíyef 
Iparosok és kereskedők Gtflilxi József és Kul-
csik Péter feisrólalása után Gábor István, a vásár-
helyi ipartestület titkára felolvasta az iparosság 
kívánságait magába foglaló határorati javaslatot, 
amely 12 pontból áll. Erek a pontok a munka-
alkalmat teremtését, a köz- és magánadósságoknak 
az értékcsókkenés arányában való leszállítását, 
egészséges földbirtokreformot, a jövedelem- és ál-
láshalmozás megszüntetését, a közszállitások sza-
bályozását, a kartelek letörését a decentralizáció 
érvttiyrejutását, a megfelelő pénzforgalom bizto-
sítását az OTI járulékok leszállítását, a kereseti 
adónál az 1600 pengős adómentes létminimnm 
megállapítását, a kisipari hitel intézményes biz-
tosítását, végűt a harmincéves házadómentesség-
nek az egész ország területére való visszaállítá-
sát követelik 

A nagygyűlés a határozati javastatot egyhangú-
lag elfogadta és felterjeszti a kormányhoz. Ez-
után Vörös József, Shnon Sándor, Lévay István, 
Lakó Antal, Schódtl Gyrfa iparossérelmeket tettek 
szóvá. 

Dr. Gyárts István, a szegedi ipartestület titkára 
olvasta fel a sütőin*"osok indítványát, am-elvben 
a »ütők t|!takoznak a lisztadő bevezetése ellni, 
amely súlyos terheket jelent. A gyűlés a javaslatot 
elfogadta és elhatározta, hogy táviratit..g /U/a-
bo/ik a kormánynál a lisztadó bevezetése oilen 
Több felszólalás után a gyűlés délután 3 órakor 
ért véget 

Cipő! ne vegyen, 
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flz uj termésrendelef, 
a kereskedők és az iparosok 

Kész le lbe je len lés l 
és r ak i á rk^nyvveze tés i kötelezettség 

Megemlékeztünk már a kormány nj termé» 

rendeletéről, amely a vasárnapi hivatalos lapban t 

jelent meg. Felkerestük Lampel Oszkár lisrtnagy. 

kereskedőt, hogy ar uj rendeletnek a keresk dCket 

és pékiparnsokat érdeklő részét ismertesse. 

— A rendelet a gazdák részére njra hatályba 
helyezi a bolettát azzal a változtatással, hogy 
most a szelvény értéke 4 pengő lesz, melyet a 
gazda az eddigi hat pengő helyett fog kapni — 
mondotta Lampel Oszkár. A gabonalevél 6 pengő 
értékben >a mezőgazdaság megsegítésére szolgáló 
alap. javára folyik be. Tehát a boletta értéke 
újra marad 10 pengő, a lisrtforgalmi adó pedig 
a buza és kétszeres után 2.50 marad. A fogyasztó 
szempontjából a teher ugyanannyi, mint a múlt 
gazdasági évben volt. Kevesen tudják azonban, 
dacára annak, hogy ujabb teher nem járni* az 
idei rendeletben a kereskedőkre és a liszt feldol-
gozó iparosokra, illetve nem keli gabonajegykülön. 
bőzetet fizetni, mégis a rendelet «. §-a előirja, 
hogy 1932 június 30-án éjfélkor • gabona- és 
őrleménykereskedők (bizományosok, lerakatok, köz-
raktárak, tárházak stb.) és mindazok, akik gabona 
és őrlemény fel doígorássaf foglalkoznak (sütőipara-
sok, cukrászok mézeskalács-, tészta-, tápszer-, bo-
zamafáta-, keményítő-, sikér- és csirizkészitők) tar. 
toznak könyveiket az a,'k>r meglévő állapotnak 
megfelelően lezárni. A raktárkönyv szerinti kész-
tet és a tényleges készlet között mutatkozó esetleges 
különbözetet Ce keh könyvelni, ugy, hogy a zár-
lat pontosan a tényleges árukészlet mennyiségét 
mutassa A készletet az uj gazdasági 1932—33. 
évre elő keil vezetni. 

— Az elővezetett készletet, gabonát, vagy őrle. 
ményeket, illetve minden lisztből késrült élelmi-
cikket és ipari terméket (makarónit, vágott tész-
tát, tarhonyát kekszet, piskótát teasüteményt és 
hasonló tésztanemüt stb.) 1932 julius 3-ig az ilie. 
tekes pénzügyigazgatósághoz az érdekeltek kőte. 
lesek írásban bcjc rentrni. Sőt nemcsak azf a kész-
letet kell bejelenteni, amely az illető tulajdonáb-m 
van, hanem azt is, mely birtoküban, vagy őri:?té. 
ben található. Be kell jelenteni azon árut is, 
me'y a bejelentés időpontjában utón van, még 
pedig annak, akinek cimére az feladatott 

— Az uj rendelet igen szigora rendelkezéseket tar-
talmaz a malmok, őrlemény kereskedők és tiszt-
feldolgozók raktá; könyvvezetésére vonatkozólag is. 
F.Iőirja, hogy szabályszerű á*füzött és lapszámo-
zott őrleményraktárkönyvet toeir vezetni. Ennek 
a könyvnek "bevételi oldalán kezdő készleiként 
be kell vezetni a fentiek érteimében bejelentett 
őrleménykészletet, továbbiakban pedig a bevétele-
zés időpontjának, jogcímének és a zsákok számá-
nak feltüntetésével azonnal b<! kell Írni fajtánkint 
a bármely cimen beérkezett őrleményeket Ar egy 
zsáknál kisebb kiadásokat naponkint összevontan 
íehet bevezetni, de legalább ugy, amint 'egy-ogy 
zsák őrlemény elfogy. A pékek a feldolgozásra 
kiadott őrleményeket legkésőbb a feldoígozás meg. 
kezdése előtt kötelesek a raktirkönyvbe bevezetni 

Ma,ghSar* Raffay-ttíercmben 
V - A M ' « M « 4 m » vitighirü bUvésx 6a ilhi-
l e i r a n z a n Z ioni ateésms$ v i j n k f n 

az elektromos nő, soha nem látott érdekfeszítő pazar 
műsorral Kezdete este 9 órakw. Belépődíj ninoa I 


