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II Széchenyi Mozi és Belvárosi Mozi 
kedvezményes IdónyJegyel 
a DÉLMAGYARORSZÁG jegyirodájában kaphatók, 
érvényes zsöllye vagy erkélyülés 2 0 p e n g ő . 

40 előadásra 

A felles vasárnapi munkaszünet 
bevezetését kéri a szegedi kereskedelmi és iparkamara 

A pénteki lelfes ölés elismerése dr. Tonelll Sándornak 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi kereskedelmi és iparkamara pénteken dél-
előtt teljes ülést tartott Wimmer Fülöp elnök-
lésével. Napirend előtt Varga Mihály szólalt 
fel és meleg szavakkal köszöntötte dr. Tonelli 
Sándor főtitkárt abból az alkalomból, hogy ép-
pen 20 esztendeje van a szegedi kamara szolgá-
latában. Hangoztatta, bogy Tonelli a legsú-
lyosabb időben főtitkára a kamarának és meg-
állapította. hogy a mostoha viszonyok ellenére, 
erre ar időre esik a szegedi kamara fejlődése. 
Ebben a fejlődésben dr. Tonelli Sándornak 
nagyrésze van. Javasolta, hogy a kamara tel-
jes ülése dr. Tonelli Sándor értékes munkás-
ágáért fejezze ki teljes elismerését 

Az ülés tagjai a javaslatot egyhangúlag ma-
gukévá tették és lelkesen megéljenezték a fő-
titkárt aki meghatottan köszönte meg a* óvá-
r ié t 

T fmmer elnök ezután a kamara pénzügyeit 
ismertette és megállapította, hogy a kamara 
bevétele 1C.000 pengővel kevesebb az előirány-
zottnál 

k tovább? jelentéseket Pleskó András titkár 
ismertette. Beszámolt arról hogv a kamara fel-
terjesztést intéaett az igazságügvminiszterhez 
és kérte, hogy a lefoglalás alól mentesítse a 
kisiparosok gépeit. A kontárok ellen is eré-
Ivesén fellépett a kamara. 

Dr. Landesberg Jenő ügyvezető-titkár ismer-
tette ezután 

a vasárnapi munkaszűnetről 
szóló törvénytervezetet. Elmondotta, hogv a ke-
reskedelmi miniszter hozzászólás céljából meg-
küldötte a tervezetet. A véleménvek, mint arról 
a Délmagyarország már beszámolt, rendkívül 
megoszlóak. A kamara? teljes ülés előkészíté-
se során felmerü't az 9 kívánság is. hogv a va-
sárnapi munkaszünetre vonatkozó javaslattal 
egyáltalán ne foglalkozzanak. Az elnökségnek 
rzzel szemben az volt a iavaslntn. hogy részle-
tesen foglalkozzanak a tervezettel. 

A tárgvhoz előszór Fenvő Mátvás szólt hoz-
zá és napírendretérést iavasolt. Antal József 
('Makó) szerint a vasárnapi munkaszünetről 
szóló tervezet, nem a vidék, hanem a főváros 
viszonyaira van építve. 

Boda Bertalan: A kiskereskedők a telje'; va-
sárnapi munkaszünet mellett foglaltak állást, 
de nem zárkóznak el attól, hogv faluhelvpken 
megen?ediék az üzletek nvitvatartását. Ellene 
vannak azonban, hogv a nagvkereskedések 
már szombat délután is munkaszünetet tartsa-
nak. Nyilas Sándor (Békéscsaba) feltétlen Mve 
a telíes vpsárnani munkaszünet bevezetésének. 

Iritz Béla a vasárnapi munkasrüne4 beveze-
tése mellett van. Ha az általános munkaszüne-
tet bevezetik, akkor a közönség ezt megszokia 
és Szombaton szerzi be szükségleteit. Joanovífs 
Ferenc (Csongrádi szintén a teljes vasárnapi 
munkaszünet mellett szólalt fel. 

Horváth Ferenc az italmérőkre vonatkozó 
korlátozás felfüggesztésére terjesztett be javas-
latot. 

Az elnökség a felszólalásokat összegezve fel-
teriesztést intéz a kereskedelmi mini^zterhpz és 
á teljes vasárnapi munkaszünet bevezetését 
kéri. azzal a módosítással, hoay az Hal-mérők 
nyitvatarthassanak és az orszáaos. valamint a 
hetivásárokat ezentúl is vasárnan tarthassák. 

A kereskedelmi miniszter leküldte kamará-
hoz a hirdetésügyi törvénytervezetet ís. A ter-
vezettel szemben két véleménv van. az egvik 
sérelmezi, hogv a várósok és községek mono-
póliumot élvezzenek, a másik vélemény a je-
lenlegi állapot rendezését kivánja. A teljes ülés 
elhatározta hogv felteriesztést intéz a keres-
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kedelmi miniszterhez és a hirdetésügyi tör-
vény életbeléptelését kéri. 

Az ipartestületi hálózat kiépítéséről 
szóló miniszteri leiratot dr. Landesberg ügyve-
zető-titkár ismertette. A hálózat kiépitése fo-
lyamatban van. Rövidesen a kamara a kerü-
lethez tartozó ipartestületek bevonásával érte-
kezletet hív össze és ezen tárgyalni fognak az 
ipartestületi hálózat fokozottabb kiépítéséről. 

Takács Ferenc (Hódmezővásárhely) ennek 
kapcsán szóvátette, hogy 

négy hónap óta fel van függesztve a 
vásárhelyi ipartestület autonómiája, 
de még ma sem tudják, hogy miért 
függesztették fel az ipartestület műkö-

dését. 
Kérte, hogy a kamara vesse latba tekintélyét, 
hogv az rütonómiát vixszakania a vásárhelvi 
ipp' testület 

Tonelli főtitkár felszólalásában' "elmondotta, 
hogv a vásárhelyi ipartestület működésének 
felfüggesztéséről a kamara csak akkor értesült, 
amikor a felfüggesztés már megtörtént. A ka-
mara szükségesnek tartja, hoay cr vásárhelyi 
ipartestület visszakapia autonómiáját. A keres-
kedelmi miniszter rövidesen vizsgálatot fog el-
rendelni. 

A kiállítási törvénv végrehaitási utasítását 
Tonelli főtitkár ismertette, az üzleti hirdetések-
ről szóló tervezetet dr. Cserzy Mihály titkár. 

A házilagos építkezések" 
szabálvozásáról tárgvalt ezután a telíes ülés. 
Ennek során a kamara megállapította, bogy 
a házilagos építkezések terén rendkívül sok a 
visszaélés. A kamara ezért szükségesnek tartja, 
hogv építkezési engedélv alá tartozó bármily 
munkát csakis iogosult épitő végezhessen. 

Pleskó András beszámolt arról, hogy a ka-
mara akciójára a kereskedelmi miniszter a 
vegvkisérleti állomások vizsaálati dijainak 
szabályozását határozta el. Az ui dijakra néz-
ve összeállította a minisztérium a tervezetet de 
ezek a díjak ís maaasák. A kamara teljes ülése 

a vegwizsgálafi diiak" további le-
szállítását 

kéri a minisztériumtól. 
Az indítványok során Schiffert Márton (Gyu-

la) iavaslatait tárgvalta a teljes ülés. Hat in-
dítványt nvuitott be a kamarához. Első mdit-
vánva az insénmunkálatokról szól és azt kiván-
ia, hogv ipari vonatkozású közmunkák ne az 
ínségmunka keretében, hanem önálló iparosok 
által legvenek elvégezhetők. Javasolta továbbá, 
hogv a kisipari kölcsönöket konvertálják, kí-
vánta. az építőipari törvény mielőbbi megal-
kotását. az OTI-járulékok bélvegben való fize-
tését és szabad orvosválasztást; az adóztatásban 
a ftOO pénnös létminimum bevezetését, — végül 
azt javasol iá. hasson oda a kamara, hogy 
anuagbéSierző hi'eleket folyósítsanak. 

A teljes ülés elhatározta, hogy 
az ipari munkának 

az inséamunka keretébe való elvégzése ellen 
az összes kerületbeli közületeknél tiltakozik és 
a súlyos viszonyok között élő iparosok részére 
kívánja azok kiadását. 

A kisipari kölcsönök konvertálása ügyét a 
miniszteri értekezleten teszik szóvá. Megsürgeti 
azt a további kérését, hogv a kormány a kis-
iparosságot anYap^serző LLL-ia'-kel lássa el. 

Az OTI-járulékok 
bélyegben való Hathetesét színién kernT ftvg]a 
a kamara, de a szabad orvosválasztással 
ért egyet. 

A kamara teljes ülése nem találta kivihető-
nek a ma> viszonyok között ívSHO npnpős ^•mi-
nimumnak a kereseti adónál való bevezetését, 
de lépéseket tesz, hogy az inségadónál állapít-
sanak meg létminimumot. 

Két hónap alatt 
22 öngyilkosság 

A rendőrség felentése Szeged közbiz-
tonságáról 

(A Délmagyarország munkatársától.) "A közr-
igazgatási bizottság pénteki ülésén dr. J u g o * 
v i t s István főtanácsos terjesztette elő a rendftri 
ség juliusi és augusztusi jelentését A jelentés sze-
rint juliusban kezdődött a gépjármüvek átszámo* 
zásával kapcsolatos gépkocsivizsgálat, amelynek! 
során 715 gépkocsit vizsgáltak meg. A vizsgál a totó 
eredményeképen uj rendszámot kapott 180 sze^ 
mély-, 75 tehergépkocsi. 73 taxi, 23 autóbusz, 15 
különleges gépkocsi, 252 szólómotorkerékpár és í)3 
oldalkocsival rendelkező motorkerékpár, azónkij 
vül 4 telephelyről rendelhető gépkocsi. A forgalmi 
engedélyt 30 gépkocsinál vonták be. ideiglenes 
forgalmi engedélyt kettőt adtak ki. Tulajdonosvál-
tozás a két hónap alatt 63 esetben történt, kerület-
változás pedig 11 esetben. Vezetői vizsgát 36-ani 
tettek. Közlekedési baleset juliusban 12, augusztus-
ban 14 történt közülük mindkét hónapban egy-egy 
végződött halállal Táncmulatságokra, hangver-
senyre és sportmérkőzésre 101 engedélyt adott ki 
a rendőrség, zárórameghosszabbitást 19 esetbrit 
engedélyezett A kapitányság bejelentő hivatala-» 
nál 7176 belföldi és 569 külföldi jelentette be ma-
gát, eltávozását 6874 belföldi és 604 külföldi jelen-
tette Külföldről AZ elmúlt két hónap alatt sem be-
költözés, sem pedig kiköltözés nem történt 

— A közbiztonság! átlapol a két nyári hónapi 
Kan Is kielégítő volt — folytatta a rendőrség jelen-
tése. A bűncselekmények száma nem haladta meg 
a szokásos mértéket Nagyobbarányu bűn-
cselekmény nem fordult elő. .Tuliusbaní 
441 bünügvben. augusztusban pedig 421! 
bűnügyben folytattak le nyomozást, amelvelc 
közül juliusban 287, augusztusban pedig 304 volt 
eredményes. A bűncselekmények közül az emberi 
élete és a testi épsége ellen juliusban 44, augusz-. 
tusban pedig 45 bűncselekmény Irányult, amelyeid 
közül 3 végződött halállal. A vagyon elleni bfiiw 
cselekmények száma juliusban 270. augusztusban! 
170 esetben fordult elő. Baleset juliusban 71, au-< 
gusztusban 88 fordult elő, ezek közül juliusban 3 
volt halálos, augusztusban pedig 4. Az elmúlt ké* 
hónap alatt eltűnt 21, öngyilkos lett 22 egyén A 
két nyári hónap alatt szélsőséges mozgalmat nemi 
észlelt a rendőrség. Sztrájk nem fordult elő. Ti* 
linsban 29 gyűlést jelentettek be. amelyek közül 
kettőt nem engedélyeztek. Augusztusban 23 gyűlési 
jelentettek be, hármat pedig nem engedélyeztek. 
Politikai jellegű gyűlés két hónap alatt 13 volt Bel, 
nem jelentett gyűlés megtartását nem észlelték. 

D r . W c i n m a n n é 

k a l a p s z a l o n f á n a k 
modelljei elegánsak, ízlésesek 
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AlaMidsolc modell a tön fuídnyosan. 

Iskolaharisnyák 
D i v a t á r u h á z ; ™ zsebkenrtGk, meleg-

cadr&irok omf> *rb»D 

1 kg elsőrendű ZSfr 1*40 
1 kg „ háziszappan —'80 
1 kg takarntányburgonva —"03 

N a g y Albert SSSZXz 
zsidó ü n n e . 
pekre kapható 

Otott Kovács Lajos sütödéjében 
és elárusítóinál: Korona a. 10. Horthv M'klSs o. 18, 
Gróf flpponnvi Blhert t T e l e l ő « M - - 0 7 . 
A megrende lés t kívánatra házhoz sxáUit|UK. 

Jtníéxetl, iskolát barisnydH. 
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Cusstlig Imre 
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