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A kereskedők tiltakoznak 
a sómonopóiium és a cukorelosztásí 

tervek ellen 
Papriii a tőzsde felóllitásót tervezi a kamara — 4 megrendelés-
vállalás és az életbiztosítások valorizálásának ügye a pénteki 

teljes ülésen 

(A. Dclmagyarors~ág munkatársától.) A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara pénteken délelőtt 
teljes ülést tartott Vértes Miksa elnöki mognyL 
tójában bejelentette, hogy a kamara hivatalbalé-
pése alkalmából üdvözölte az uj kereskedelmi mi-
nisztert Bornemissza Gézát és felkérte, hogy a jól 
bevált havonkénti kamaraközi értekezleteket to-
vábbra is rendszeresítse. Ugyancsak üdvözölte a 
kamara az uj pénzügyminisztert: Fabinyi Tiha. 
mért is. 

— Eredményesen jártunk el Szeged, Békéscsa-
ba és Gyula husipara>sága érdekebon a zsirexport 
biztosítása érdekébea, — folytatta Vértes elnök, 
örömmel jelentem, hogy az ipartestület májusban 
megrendezi hetedik ipari vásárját. A vásár érde-
kében eljártunk a Máv.-nál filléres vonatok beál-
lítása iránt és kapcsolatot kerestünk olyirány-
ban is, hogy az osztrák kézmüiparosság egy cso-
portját az ipari vásár meglátogatására hivjuk. 

Bejelentette ezután az elnök, hogy a szegedi 
paprika forgalma érdekében a kamara ' 

paprika tó/>de felállítását tervezi, 

mert tarthatatlannak találja azt az állapotot, aho-
gyaij hetipiacos napokon túlzsúfolt és az időjárás 
viszontagságainak kitett Valéria-téren a paprika-
forgalom lebonyolítást nyer. 

Elpprentálta az elnök a nemrégiben elhunyt Kis 
Géza kamarai tagot, kifejezve azt, hogy az elhunyt 
évek hosszú során keresztül a kamara csendben 
dolgozó, önzetlen munkása vojt, aki példát muta-
tott arra, hogyan kell a közért önzetlenül fáradoz-
ni. Az elnök javaslatára a teljes ülés Kis Géza 
emlékét jegyzőkönyvben örökítette meg. 

Végül az elnök köszöntötte Takács Ferenc ka-
marai tagot, akit Vásárhelyen képviselővé válasz-
tottak. 

Az elnöki jelentések során bástyái Holtzer Tiva-
dar és Blaniz Béla- (Hódmezővásárhely) a meg-
rendelésgyüjtés kérdéséhez szóltak hozzá. 

Takács Ferenc 

országgyűlési képviselő megköszönte az elnök üd-
vözlését. 

— A kézmüiparosok helyzetét jól ismerem — 
mondotta —. közülük való vagyok. A kézmü-
íparosság baj;>i véleményem szerint messze túl-
nőtték a pártkereteket, én sem leszek pártember, 
ha ezek a kérdések szóbakerülnek. Minden erőm-
mei és képességemmel azon leszek, hogy a kéz-
müiparosság nehéz helyzetét tőlem telhetőleg 
körmyilhessem. 

A helyesléssel fugadott felszólalás után Pick 
Jenő elismerését fejezte ki a részletes és mindenre 
kiterjedő elnöki jelentés összeállításáért. Ezután a 
devizaelszámolds nehézségeire mutatott rá, majd 
kérte, hogy a kamara interveniáljon illetékes 
helye« és próbálja elérni, hogy az éues bérlet-
jegyek is érvényesek legyenek a gyorssinautó-
buszra, amely most úgyszólván üresen közlekedik. 

Dr. Tonelli Sándor a főtitkári jelentéseket is-
mertette. Bejelentette, hogy a Kis Géza elhalálo-
zásával megüresedett tagsági helyre Magyar Im-
re póttagot hivta be a kamara. A főtitkár beje-
lentését a teljes ülés egyhangúlag tudomásul vette. 

Dr. Blantz Béla felszólalásában azokkal a hí-
rekkel foglalkozott, hogy 

a sómonopoliumot és a cukorel-
osztást 

a kortnány a Hangya-szövetkezetekre akarja bíz-
ni. Kifejtette, hogy a kereskedők körében nagy 
aggodalommal kommentálják ezeket a hireket, 
inert a szövetkezelel; eddig is káros konkurrenciát 
jelentettek különösen a vidéki, falusi és községi 
kereskedők számára. Javasolta, hogy a kamara 
már most tegye meg a szükséges lépéseket a 
terv ellen. 

Dr. Tonelli főtitkár bejelentette, hogy a leg-
utóbbi kamarai értekezleten a cukorárak egysé-
ges megállapításáról tárgyaltak. Errenézve a ke-
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reskedelmi minisztertől leirat érkezett a kamará-
hoz és ebben intézkedés történik a cukorárak 
egységes megállapításáról és arról, hogy a cukor 
eladását maguk a cukorgyárak végeztessék. Ez a 
rendelkezés kizárja, hogy a szóbanforgó terveket 
megvalósítsák. Ugyanígy nem lehetnek komo-
lyak azok a hirek, amelyek a só monopolizásáról 
szólnak. A kamara mindenesetre a tervekkel 
szemben kifejezi tiltakozását. 

Dr. Cserzy Mihály titkár ismertette ezután azt 
a rendelettervezetet, amely a ruha- és cipőkeres-
kedők megrendelésvállalásának szabályozásával 
foglalkozik. Nyilas Ferenc (Békéscsaba) azt kérte, 
hogy más iparokra is terjesszék ki 

a megrendelésvállalás 

szabályozását és az üzletben vásárolt áruk javi-
tását is tiltsák el. Korda Jenő hozzjárult ahhoz, 
hogy a rendelet a többi szakmákra is kiterjesz-
tessék. Hivatkozott bírói ítéletekre, amelyek egyik 
esetben felmentők voltak, másik esetben marasz-
talók hasonló megrendelésvállalási ügyekben. A 
tervezetet egyébként túlságosan szigorúnak tartja. 

Bástyái Holtzer Tivadar a kérdés letárgyalá-
sára szükebbkörü bizottság összehívását tertja 
szükségesnek. Barát István (Gyula) kifejtette, hogy 
a megrendelésvállalás tekintetében tarthatalan a 
helyzet, mert a kereskedők egyrésze képesített 
ipart üz, holott erre nincs jogosítványa. Dr. Bá-
rány Aladár (Orosháza) szerint a kereskedők 
megrendelésvállalása nem olyan sérelmes az ipa- | 
rosokra, mint általában az iparosok körében sze-
retnék kihangsúlyozni. Joanovits Ferenc (Cson-
grád) a rendelet vonatkozó paragrafusát alkal-
masnak találja arra, hogy éket verjen a kereske-
dő- és iparososztály között. 

Boda Bertalan felszólalásában hangoztatta, fon-
tos volna, ha a megrendelésvállalás kérdésében a 
kereskedők és iparosok között összhang létesülne, 
de előbb meg kellene tiltani, hogy a gyárosok a 
kereskedők megkerülésével szolgálhassák ki a 
fogyasztókat. 

Varga Mihály azt javasolla, hogy a kérdésben 
a kamara a vélemények beérkezése után fogl-ljon 
állást. Iritz Béla hasonló értelemben szólalt fel, 
majd Vértes elnök összegezte a felszólalásokat és 
bejelentette, hogy a vélemények beérkezése után, 
április utolsó hetében az érdekeltségek bevonásá-
val értekezleten foglalkozik a kamiara. 

Dr. Landesberg Jenő ügyvezető-titkár az egy-
séges ipari, valamint kéményseprőipari kódex ki-
adásáról referált. Bejelentette, hogy a kamarai ke-
rület ipartestületi hálózatának kiépítése folya-
matban van, rövidesen valamennyi képesített ipa-
ros tagja lesz valamelyik ipartestületnek. Az egye-
sületek árubeszerző és elosztó tevékenységének 
szabályozásáról számolt még be dr. Landesberg, 
akinek bejelentéseit a teljes ülés elfogadta. 

Dr. Pleskó András titkár 

a vásári árusítás 

szabályozásáról referált. Vitéz Kakuszi István é s 

Benkó Béla felszólalása után az előterjesztést el-
fogadta ai értekezlet. A tüzifakereskedelem sza-
bályozására vonatkozó riendeloltervezetről tár-
gyalt még a7 ülés, majd 

az indítványok 

tárgyalására tértek át. Bárány Aladár a végrehaj-
tási novella módosítására nyújtott be indítványt 
és javasolta, hogy a végrehajtási novella egészí-
tessék ki azzal, hogy „mentes a végrehajtás alól 
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a 200 pengő értékű nyersanyag feldolgozásából 
előállított készáru is". A teljes ülés az indítványt 
elfogadta. 

Vörös József azt javasolta, hogy az építendő 
OTI-székház munkálatainál állapítsák meg a mi-
nimális és maximális munkabéreket. A teljes ülés 
nem fogadta el a javaslatot, mert a munkabérek-
re nézv/> a közszállitási szabályzat intézkedik. 

Iritz Béla 

az életbiztosítások valorizációja 

ügyében nyújtott be indítványt. Az indítvány lé-
nyege az, hogy a kamara feliratijag kérje a pénz-
ügyminisztertől a valorizált életbiztosításoknak 
ezévben, cgyösszegben történő kifizetését. Irita 
Béla az inditványát a következőkben indokolta 
meg: 

— Indiványom beadásakor az volt a helyzet —« 
mondotta —, hogy a 105 pengőt meg nem haladd 
átértékelési összegek már 1935-ben egy összegbea 
kerülnek kifizetésre. A 105 pengőt meghaladó 
összegekből az idén az álúlékelési összeg fele, 
de legalább 100 pengő lesz kifizetve. A biztosító 
intézetek a hiányzó 3 millió pengőt az Anker és 
a Fonciére kezdeményezésére pár hét előtt ösz-
szeadták, igy a kifizetésre szükséges összeg tel-
jes egészében a pénzügyminisztériumban van, 
igy nincs akadálya a teljes átértékelési összeg ki-
fizetésének. Németországban 20 százalék átérté-
kelési összeget fizettek ki, nálunk a külföldi biz-
tosító intezetek sokkal magasabb százalékban 
akartak valorizálni, de a pénzügyi kormány egyea 
hazai intézetek megvédése miatt ezt nem engedé-, 
lyeztie. 

— Azt hiszem — mondotta végül —, hogy «1 
valorizációs összegek ezévben kifizetésre kerüi-j 
nek, de ha ez nem történne meg, ugy ennek aj 
biztosító intézetek egyáltalán nem lesznek okai.; 

A teljes ülés ezután az indítványokat todiomásot 
vette. 
• ' i ii, 

Két halálos áldozata van 
a vásárhelyi autó* 
gázolásnak 

( . 1 Dclmayyarország munkatársától.) Csütörtök 
délután súlyos autószerencsétlenség történt Vá-« 
sárhelyen, a kutasi iskolánál. A Tóth-malom sze« 
mélyautója elgázolt két iskolásfiút, a 8 éves Oláhí 
Jánost és a 10 éves Gyebnár Józsefet. A gyerekeid 
a délutáni órákban özönlöttek ki az iskolából édt 
az uton szaladtak át, hogy hazatérés előtt még at 
mezőn játszadozzanak!. A gyereksereg egynésza' 
már átjutott az uton, amikor a vámháznál feH 
tünt egy meglehetősen sebesen haladó személy-) 
autó, amelyet — mint később kiderült — Daudr* 
József 33 éves soffőr vezetett. A kocsin ifj. Tóth\ 
Ferenc malomtulajdonos, annak édesanyja és Te* 
rnesváry Imre országgyűlési képviselő foglalt he-t 
lyet. 

A két fiu a kocsi előtt át akart szaladni és 
szerencsétlenségükre beleszaladtak az autóba„ 
amely mindkettőjüket elgázolta. Oláh koponyatö-
rést szenvedett és nyomban meghalt. A kis Gyehi 
nár Józsefet a ímentők bevitték a közkórházba, 
ahol súlyos sebeibe pénteken délelőtt belehalt. 

A súlyos kettős autószerencsétlenség ügyében 
pénteken kiszállott a helyszínre Zombory Jáno* 
vízsgálóbiró. Kihallgatták a soffőrt. valamint a a 
autó utasait, kik a felelősséget a gyerekekre há-i 
ritják. Vallomásuk szerint a autó a gyereksereg 
láttára már messziről tülkölt. A gyerekek a f i i 
gyélmeztetésre mdgállottak éte vissza akarták« 
tartani Oláht és Gyebnárt, akik átfutni készültek. 
A két gyerek azonban átszaladt az uttestén. -V 
soffőr hirtelen fékezett, a kocsit is elforditotta, * 
gyerekek azonban továbbfutottak, egyenesen ai 
kocsi alá. A szakértő megállapította a vizsgálat 
során, hogy a négy kerékfék közül a két elst 
egyáltalán nem működött és a, két hátsó s.cni volt 
tökéletes. Az.eljárás folyik. 


