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Bútorokat Wolgárd kárpitosnál 
vásároljon 

Kigyó n. 1. 

fuidthafók Földközi-tengeri mozdulatairól-
Ugy látszik. hogy az angol nagykövet és Mus-

solini hosszú és szívélyes beszélgetése annak 
hangsúlyozását Jelenti, hogy Anglia és Olasz-
ország között enyhülés következik be-

Laval és Eden tanácskozása 
Genfi távirat szerint Laval este felkereste 

Eden angol népszövetségi minisztert és mintegy 
másfélóra hosszat tanácskozott vele- Angol kö-
rökben kijelentik, hogy a két államférfi tanács-
kozása a lehető legkielégHőbb volt és újból 
megerősítették Angliának és Franciaországnak 
art a> különös kívánságát. hogy a lehelő leg-
szorosabb együttmiiköáéssel vállvetve dolgoz-
zanak a jelenlegi nehéz pillanatokban-

Róma nyitva hagyja a további 
tárgyalások útját 

Ráma. szeptember 23- Az olasz mlniszitierta-
nács határozatai illetékes körök véleménye sze-
rint nyitva hagyják a további tárgyaidsok ntját-
Az olasz kormány be akarja várni, hogy váj-
jon az ötösblzottság a legközelebbi napokban 
jobb indítványokat tuá-e előterjeszteni' melyek 
alkalmasak lennének az olaszok által kívánt 
minimális tárgyalás alap nyújtására-

Genfi körökben hangsúlyozzák, hogy a pil-
lanatnyilag beállott enyhülés feltétlenül kedvező 
a Népszövetség keretén belül, folytatandó tár-
gyalások szem-pontjából- Olaszország egyébként 
változatlanul kitart eááigi álláspontja mellett' 
de szivesen hajlanáó arra. hogy bírálat tár-
gyává tegye ax eléje terjesztenáö uj ináitvár 
nyokat- Ilyen körülmények között általában 
azt hiszik- hogy a kedd délelőttre egybehívott 
olasz minisztertanács csupán folyóügyekkel fog-
lalkozik-

Kezdődik I 
Addis-Abeba> szeptember 23- Az Havas Troda 

jelenti: Ma este az a meg nem erősített hir 
terjedt el. hogy Ogada és Olasz-SzomáHföld 
határán incidens történt, amelyet az okozott* 
hogy OlaszSzomáliföldről való bensziüöttek 

szökött katonáknck mondva magukat- benyo-
multak Etiópia területére és arra a felszólításra, 
hogy adják át fegyvereiket, puskalövéssel vála-
szolták• 

Kinyílnak a börtönök 
Adáis-Abebából jelentik: Hailé Szelasszié 

császár nagy bünbocáánat-hirdetményt adott 
k l amely a gyilkosok kivételével megnyitja a, 
börtönök ajtajait minden elitéit előtt feltéve> 
hogy a szabadonbocsdjtották betépnek a had-
seregbe- Ez a rendelkezés, körülbelül 50 ezer uj 

harcost ad az abaszin haderőtoctf- T>e ez 
kétélű fegyvernek bizonyulhat- Hir szorbt Ba r 
rar közelébe érkezett többszáz szabadon bocsáj-
tott fogoly és már a környékbeli parasztok mar-
háit kezdték eüraboM. rendőröknek kellett 
szétverni őket-

Szegedi ember 
Szegeden vásároljon 

\ Kereskedőn Szövetsége tiltakozik & kedvezmenges utazások 
rendszere ellen es nagyszabású mozgalmat tndit — A piacker-

des rendezése ügyiben meg kell hallgatni az erdekelteket 

Köszönet a szabadtéri Játékokért 

S
(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-

edi Kereskedők Szövetségének nagytanácsa 
étfőn este a Lloyd-Társulat nagytermében lá-

togatott értekezletet tartott. V a r g a Mihály 
elnök kegyeletes szavakkal parentálta el a szö-
vetség nemrégen elhunyt vezető tagját: H á y 
Miksát, akinek emlékét jegyzőkönyvben örökí-
tették meg. Az elnök beszámolt a szombathelyi 
kereskedőkongresszus határozatairól és beje-
lentette, bogy a jövő évi kereskedőkongresszust 
Szegeden tartják meg. 

V a r g a Mihály elnök ezután 

a szegedi szabadtéri játékok nagy 
átütő sikeréről 

számolt be. A szabadtéri játékok folytán — 
mondotta — a szegedi kereskedelem és ipar is 
nagyarányú forgalomhoz jutott; kötelessegének 
tartja, hogy a Kereskedők Szövetsége részéről 
is köszönetet mondjon a szabadtéri játékok 
rendezőségének. 

Az egyöntetű helyesléssel fogadott elnöki be-
jelentés után dr. K e r t é s z Béla. a bizottság 
ügyésze a kamatleszállításról referált. A keres-
kedelem ettől az intézkedéstői azt reméli, hogy 
a terhei csökkenni fognak. 

A piacok áthelyezésének ügyét 

dr. Kertész Béla referálta, miután dr. Landes-
berg Jenő főtitkár hivatalos ügyekben Buda-
pestre utazott. A transzkontinentális ut veze-
tésével vált aktuálissá a piacok elhelyezésének 
problémája. A kereskedők egzisztenciáját ve-
szélyeztetné — mondotta dr. Kertész Béla —, 
ha a piacokat összpontosítanák. A szövetség 
szembehelyezkedik azzal az állásponttal, hogy 
az összes piacok a Mars-téren helyeztessenek eí. 
A kereskedők álláspontja az, hogyha a piacok 
elhelyezéséről kiván határozni a város, előző-
leg az összes érdekelteket hallgassa meg. 

Bástyái H o l t z e r Tivadar javasolta, hogy-
ha a kereskedők küldöttsége a piac ügyében 
megjelenik a városházán, akkor a küldöttség-
ben az összes kereskedői érdekeltségek legye • 
nck képviselve, igyekezzenek kompromisszu-
mot létrehozni. 

Vitéz K a k u s z i István hangoztatta, a piac 
helytelen elrendezése és a helypénz elnéptele-
níti a szegedi piacokat. A piac helyének a Rá-
kóczi-teret ajánlotta. 

Dr. S a 1 g ó Sándor szerint keresztül lehet 
vezetni a transzkontinentális utat a Tisza La-
jos-köruton anélkül, hogy onnan a piacot el-
helyezzék. 

M a i t i n s z k y Miksa ankét egybehivását 
proponálta, H o f f m a n n .János azt javasolta, 
hogy a szövetég küldjön ki bizottságot, amely 
a szegedi piacok elnéptelenedésének okát meg-
vizsgálja. Szerinte 

a magas helypénz tartja távol a ter-
melőket a szegedi piacoktól. 

A d l e r Mór a vasárnapi árusitás országos 
nndezését sürgette, I r i t z Béla rámutatott 
arra, hogy a helypénzek szabályozása a legkö-
zelebbi közgyűlés napirendjén szerepel. 

Az értekezlet elhatározta, hogy a kamara ut-
ján is kéri a polgármestert, hogy a piaekrtr-
désben csak az összes érdekeltek meghallgatá-
sa után határozzon. 

Újból foglalkozott a szövetség 

a gyakori budapesti kedvezményes 
utazások 

rendszerével. Dr. K e r t é s z Béla szóvátette, 
miniszteri igéret történt, hogy megszüntetik a 
kedvezményes utazások rendszerét, de ez nem 
történt meg. Javasolta, hogv a szövetség intéz-
zen feliratot a kereskedelmi miniszterhez és 
határozottan tiltakozzék az utazási kedvezmé-
nyek ellen. 

Varga elnök ezután felkérte a sajtó képvise-
lőit, propagálják, hogy 

szegedi ember Szegeden vásárol, 
jon. 

L i g e t i Jenő szerkesztő, a Délmagyarország 
képviseletében szólt ehhez a tárgyhoz. Szóvá-
tette, hogy a szövetség sokszor foglalkozott niár 
ar utazási kedvezménvekkel, de nem elég ha-
tározottan. Országos mozgalom megindítását 
ajánlotta, mert ami a szegedi kereskedőknek 
fáj, ugyanazt érzik valamennyi vidéki váro« 
kereskedői. Meg kell nyerni a mozgalomnak — 
mondotta — a vidéki városok országgyűlési 
képviselőit is. őszintén el lehet mondani, nincs 
semmi értelme annak, hogy szegedi ember 
Budapesten vásároljon, mert Szegeden minden 
közszükségleti és ipari cikket meg lehet kapni 
ugyanolyan árért, mint Budapesten. Fontosnak 
tartaná, ha társadalmi akció indulna annak 
érdekében, hogy: szegedi ember Szegeden vá-
sároljon! Ez kötelessége minden embernek, «tki 
Szegeden keresi meg a kenyerét. Bejelentette 
ezután Ligeti szerkesztő, hogy a Délmagyaror-
szág a legmesszebbmenően kíván ja propagálni 
azt, hogy szegedi ember Szegeden vásárol jon. 
A Délmagyarország a Vidéki Lapkiadók Szö-
vetségének októberi kongresszusán napirendre 
tűzeti a vidéki kereskedelem érdekében a vas-
úti kedvezmények elleni állásfoglalás ügyét. 
Javasolta még," hogy a szövetség a kamarával 
és a kereskedőérdekeltségekkel együtt kérje fel 
PáJfy polgármestert, hogy hivja fel a közönsé-
get: Szegeden vásároljon. 

V a r g a Mihály elnök köszönetet mondott 
Ligeti szerkesztőnek a felszólalásért és bejelen-
tette, hogy a nagytanács a javaslatokat ma-
gáévá teszi. 

D a n n e r János azt tette szóvá, hogy egviK 
budapesti nagyáruház kihasznál egv régi ren-
deletet, amely szerint 20 fillérért szállit a posta 
26 kilós csomagot minden postaalkalmazott ré-
szére Kérte, hogy ez ellen tiltakozzék a szövet-
ség, mert ez a kereskedelmet súlyosan sértő el-
járás. 

A városi pótadóemelés 

kérdéséről tárgyalt ezután a nagytanács? érte-
l -zlet. Dr. K e r t é s z Béla mutatott rá azokra 
i veszedelmekre, amelyeket a pótadóemelés 
magában rejt. A kereskedőknek akciót kell in-
dítani, hogy pótadóemelésre ne kerüljön sor, 
mert ezt a legyöngült szegedi közgazdaság nem 
Mmá el. 

A d l e r Mór bejelentette, hogy a háztulajdo-
nosok egyesülete is tiltakozik a pótadóemelés 
terve ellen. 

A szövetség nagvtanácsa elhatározta, hogy 
erélyesen áillást foglalt a terv ellen. 

Végül 
a városi közszálhtások ügye 

került szóba. A szövetség tudomására jutott 
H'»ffmann János beadványából, hogy vannak 
élelmicikkek, amelyeket a város intézetei ré-
szére versenytárgyalás kiírása nélkül szerez be. 
A szövetség nevében dr. Kertész Béla eljárt a 
város gazdasági -ügyosztályánál és tiltakozott 
ez ellen, mire megígérték, hogy a legközelebbi 
kiírásnál a burgonyát és hagymát már ver-
sen vtárgyalás utján szerzik be. 

Többen szóvátették, hogy számos más intéz-
ménynél sem tartják be a közszállitási sza-
bályzatot. Az adatokat a kamara utján felter-
jesztik a kereskedelmi miniszterhez. ^ 

Tárgyalások a közápeurópai 
biztonságról 

Páris. szeptember 23- Az Information beszá-
mol azokról a színfalak mögötti genfi megbe-
szélésekről. melyek nem állanak közvetlen ftsz-
szefüggésben az olasz—etióp ellentéttel' A kö~ 
zéneurópai biztonság kérdésében az eszmecse-
rék kedvező irányban haladnak előre-

Eden tegnap Genfben fogadta eseyes nemze-
tek megbízottait és isimertette velük nagy ver 
nalakbam a francia kormánynak szóló angol 
választ- A válasz szövegét rendkívül engedé-
keny hangnemben fogalmazták meg- Anglia 
hajla/iáó hozzájárulni az alapokmány megerö', 
sltéséfiez. a jövőbeni megtorló rendszabályok 
tekintetében- Változtatás elől sem zárkózik el» 
de ezt a pontot attól /teszi függővé* hogy a Nép-
szövetség milyen magatartásra határozza d 
matrát az olasz—etióp ügyben-

K l n e m t u d f a , n a g y o n r l t k a , 

Podweüitái a szabás titka. 
Egyenruha ös uri szabóaágf. K%y& u. a Feketosa* u 

sarok. Cserkészfelszerelések raktári 
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