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Három órát késett 
péntek esti gyorsvonat 

egy teherkocsi tengelytörése miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az esti 
gyorsvonatnak menetrendszerűen 7.45-kor kell 
Szegedre érkeznie. Pénteken este azonban hiá-
ba várták az érkezés idejében a vonatot, nem 
futott be, csak fél tizenegy órakor, tehát közel 
háromórás késéssel. A késésnek az volt az oka, 
hogy Félegyháza és Kecskemét között egy Sze. 
gedről Budapest felé tartó gyorstehervonat 
utolsó kocsiját tengelytörés érte, amelynek kö-
vetkeztében a pálya mintegy 400 méteren meg-
rongálódott A tengelytörés 6.24-kor történt. Az 
a kocsi, amely tengelytörést szenvedett, 15 ton-
na lisztet vitt Szegedről. A hatalmas rako-
mányt segélykocsik vitték Kecskemétre. A pá-

lyafenntartási személyzet két óráig tartó meg-
feszített munkával helyrehozta a pályát és fel 
kilenc órakor elindulhatott a gyors Szeged felé. 
Az utasok a várakozási időt Kecskeméten töl-
tötték. Természetesen a Szegedről Budapestre 
induló vonatnál is késés volt. Egy óra és 40 

Íierccel későbben ért a rendesnél a Nyugati-pá-
yaudvarra. 

Az üzletigazgatóság Szeged-állomásról a csat-
lakozást lekéső utasokat motoros különvonatok-
kal szállította Vásárhelyre és Makóra. Félegy-
házáról is motoros különvonatok továbbították 
az utasokat. 

A §ze<fe<il kereskedők 
szakmánklnf ddntík el, noüii bevezetik-e 

a 6 órai flzleízárást 
4 kereskedők szövetségének nagytanácsa a szabadtéri játékokért 

köszönetet és elismerést szavazott a rendezőségnek 

(A Délmagyarország munkatársáéi.) A Sze-
ged Kereskedők Szövetségének nagytanácsa 
pénteken délelőtt a kamarában Vértes Miksa el-
nöklésével értekezletet tartott. A napirenden 
az üzletek hatórai zárórájának ügye és a mis-
kolci kereskedői kongresszus szerepelt. 

Mielőtt a napirend tárgyalására rátért volna 
a szövetségi nagytanács- Vértes elnök általános 
figyelem közepette a szabadtéri játékok nagy 
sikeréről szólott. 

— Ugy érzem, kötelességem megemlékezni 
— mondotta — .Az ember tragédiája" páratla-
nul raasry sikerű előadásairól, amelyek nem-
csak az ország határain belül hanem azon jóval 
tti is ismertté tették Szeged város nevét. A 
kereskedők is módfelett örülnek a szabadtéri 
játékok nagy sikeréinek, mert a külföldön kultu-
rális vonatkozásban is, megismerik Szegedet, 
ami a kereskedelmi kapcsolatok élénkítésére ve-
zethet. 

Bejelentette ezután Vértes elnök, hogy a Ke-
reskedők Szövetségének vezetősége elhatározta, 
hogy a szabadtéri előadások nagy sikere alkal-
anábóJ elismerését nyilvánítja a szabadtéri já-
tékok renáezöbizottságának és tóként Pásztor 
József főszerkesztőnek• azért, mivel fáradhatat-
lan odaadással és önzetlenül munkálkodhatnak a 
siker megteremtése érdekében. 

Az általános helyesléssel fogadott elnöki beje-
lentés után megkezdték a napirend letárgyalá-
sát A nagytanács először foglalkozott a ke-
reskedők egy részének 

a hétköznapi zárórára 

vonatkozó beadványával. Vértép Miksa bejelen-
tette. hogy a kereskedelmi és iparkamara meg-
kereste a Kereskedők Szövetségét, tájékozódják 
a szakosztályok utján arról, hogy a kereskedők 
milyen álláspontot foglalnak el a záróra kérdé-
sében. Bejelentette, hogy a textilkereskedők 
szakosztálya, éppen az ölés napján, beadványt 
intézett a szövetséghez és ebben tiltakozik a 
6 órai üzletzárás bevezetése ellen, mert a mos-
tani viszonyokat nem tartják alkalmasnak arra, 
hogy az üzletekben a vásárlási alkalmat korlá-
tozzák. Sőt a textilkereskedők ugy találják, 
hogy a vevők kielégítésére minden pillanatot 
ki kell használni. 

Vértes elnök ezekután megnyitotta a vitát a 
6 órai üzletzárásról. A vitában számosan vettek 
részt. Nemecz Dezső, Vlgh Nándor, ifjú Darmer 
János, Bocker Ferenc, akik a 6 órai üzletzá-
rás előnyét isimért ették és arra hivatkoztak, hogy 
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Bécsi keringő 
B4jos béosl történet 

ezzefl az üzletek rezsijét lehetne csökkenteni, 
másrészt szociális oélja is letme a zárórának, 
mert az alkalmazottak több szabadidőt élvezi 
hetnénak. Bástyái Holtzer Tivadar, Kovács Ká-
roly, Boáa Bertalan, Rosenberg Béla. Iritz Bé-
la, Rosmamt Dávid és Paul Adolf felszólalásai-
ban a 7 órai üzletzárás további fenntartása mel-
lett foglaltak állást és mindenféle korlátozást ei-
utasitottak. Boáa Bertalan még arra is javas-
latot tett hogy a szövetség valamennyi szak-
mát külön szavaztasson meg a hatórai záróráról. 

Hozzászólt a kérdéshez dr. ToneUi Sándor 
kamarai főtitkár is és kijelentette, hogy őt nem 
érdekli, 6- vagy 7 órában á!Tapitják-e meg az 
üzletek záróráját Hivatkozott külföldi példára, 
ahol egyes üzleteket már esiti 6 órateor bezár-
nak, számos üzlet pedig még éjfélkor is nyitva 
van, aszerint, hogy mii"«« bennük a forgalom. 
A legcélszerűbbnek azt tartaná, ha szakmánkint 
megszavaztatnák a kereskedőket és szakmán-
kint állapítanák meg a zárórát. Egyébként ve-
szélyesnek tartja az üzleti záróra kérdésének 
fors?zi<rozását. Utatt Békéscsaba példájára, ahol 
a kereskedők a záróra megváltoztatáséi kér-
ték, ma pedig már szeretnének visszatérni a 
korlátozás előtti állapotokra. ToneUi annak a 
reményének adott kifejezést, hogy az üzletek 
forgalma is erőteljesebben fettendül, éppen ez-
ért megfontolandónak tartja, hogy az fizletek 
záróráján változtassanak-e. Joibb körülmények 
között esetleg máir nehéz volna visszatérni a régi 
üzleti zárórára. 

Vértes elnök ezekután megállapította, hogy a 
szakmák egyrésze a záróra korlátozását kí-
vánja, a másik része ellenben a mostani állapot 
fenntartása mellett van. A nagytanács elhatá-
rozta, hogy a záróra ügyében nem rendel efl ál-
talános szavazást, hanem 

ha egyes szakosztályok meg akar -
ják változtatni a zárórát, akkor a 
szakosztály a maga hatáskörében, 
a speciális helyzetének megfele-
lően döntsön ebben a kérdésben. 

Iritz Béla foglalkozott felszólalásóban azzal a 
panasszal, hogy egyes fakereskedő cégeik va-
sárnap délelőttönkint, a munkaszünet ellenére 
is, az irodáikban foglalkoztatják alkalmazottai-
kat. Ismertette az iparhatóság határozatát, amely 
szerint az irodákban a fakereskedésekre vonat-
kozó nyitva/tartás ideje alatt végezhető csak 
munka. 

Végül ifj. Danner János a Baross Szövetség 
nevében kifogásolta azt, hogy a Dóm-téren, az 
árkádok alatt, a nap folyamán sem engedik 
meg a speciális szegedi cikkek árusítását. Kérte 
a szövetséget, hogy hasson oda, hogy a filléres 
vonatok érkezéseikor engedjék meg a Dóm-téren 
a szegedi készítmények árusítását 

Tárgyalt a nagytanács a miskolci kereskedői 

ái őszi d vatcipö újdonságok 

P1ÁR 
B E É R K E Z T E K 

Szegedi papucs különlegességek 
nagy választékban 
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kongresszus tárgysorozatáról is, amelyet dr. 
Landesberg Jenő, a kamara ügyvezeto-titkara 
ismertetett és ennek során a kereskedeleminek 
képesítéshez 'való kötéséről szólott. A tárgy* 
hoz Hajász Bertalan a kiskereskedői érdekeltség 
nevében szólott hozzá. Vértes elnök zároszava-
ban kijelentette, hogy a miskolci kongresszuson 
igyekezni fog a Szegedi Kereskedők Szövet-
sége nagytanácsi értekezletén elhangzottaknak} 
érvényt szerezni. 

A Kereskedők Szövetségének 
levele a szabadtéri játékokról 

A Szegedi Kereskedők Szövetsége pénteken a' 
szabadtéri játékokkal kapcsolatban a következő 
levelet intézte P á s z t o r Józsefhez, a Ddma-
gyarország felelős szerkesztőjéhez: 

Szövetségünk nagytanácsa különböző aktuá-
lis kérdések letárgyalása céljából mai napon 
értekezletet tartott. Napirend előtt alulírott tisz-í 
teletbeli elnökünk indíttatva érezte magát, hogy 
megemlékezzék a szabadtéri játékokról, azoö 
rendezéséről és főleg annak külföldi vonatkozás 
sokban is nagyszerű sikeréről. Ez az érden* 
legelsősorban is öné, aki a szabadtéri játékok 
kezdeménvezője és megteremtője vok. 

Szövetségünk nagytanácsa alulírott tb. elnöJ 
künk előterjesztésére kötelességet vél teljesite-. 
ni, amikor a szabadtéri játékok terén elért si-i 
kerekért a szegedi kereskedelem nevében leg-t 
őszintébb és legteljesebb elismerését és fcösrcöne* 
tét nyilvánítja. _ 

Fogadja őszinte nagyrabecsülésünk kifiejeza* 
sét-

Kiváló tisztelettel Szeged, 1934. augusztus tO. 
Szegedi Kereskedők Szövetsége. V é r t e s MikJ 
sa tb. elnök, m. kir. kormányfőtanácsos!, dr. 
L a n d e s b e r g Jenő főtitkár. 
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AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJA 
e l ő a d á s a a Dóm-téren 
TEGYEK V A L T H A T Ú K : a szinház nappali 
pénztárnál: délelőtt 9—12, délután 3—7-ig. A 
Dóm-tér három bejáratánál felállított pénztá-
raknál: este 7 órától az előadás kezdetéig. A 
menetjegyiroda pénztárainál kiadott jegyutal-
ványok becserélése délelőtt 9 órától a szinház 
két pénztáránál. 
I g é a z n a p o n á t m a g t a k l n l h e t t t k i 

fl Tiszai Halászati kiállítás 
a Rudolf-téren, 

Művészi Fényképkiállifás 
a Múzeumban, 

Gyümölcskiál litás 
a belvárosi elemi iskolában. 


