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Az ellenzék erős hareot indit
az ipari novella módosítására
Budapest, február 14. A csütörtökön benyújtott ipari novella tárgyalására a képviselőház bizottságait hétfőre hivták össze. A meghívón rajta
van, hogy amennyiben az anyaggal a bizottság
hétfőn délelőtt nem végezne, ugy délután és szükség esetén kedden délelőtt is ölést tart. A kormány oélja tehát az, hogy a képviselőház keddi
iilésén beterjesszék a bizottsági jelentést s így a
jövő hét szerdáján vagy csütörtökjén napirendre
legyen tűzhető a javaslat.
Kérdéses azonban, hogy ez sikerülni fog-a. Az

vagy MABI-t hozni a kereskedők
nyákára.
örülünk, hogy a Szegedi Kereskedők Szövetségében újból napirendre került az aggkari biztosítás kérdése és remélhető, hogy ezen a téren Szeged hamarosam jelentős eredményeket
érhet m a j d el.

MACESZ
naponta friss sütésü, eredeti csomagolásban
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a Központi Tejcsarnok Rt.

tiftktef csarnokaiban
Viszonteladóknak házhoz szállítva ki ogramja 1.22.

Kell-e a borbélynak
üzlethelyiség ?

(A Délmagyarország munkatársától.) Ezt a
kérdést döntötték el most a csanádmegyei Elek
ellenzék, részéről ugyanis mozgalom indult meg
községben. Az eleki járás főszolgabírója ugyana javaslat intézkedéseivel szemben. Tegnap este is határozatot adott ki, amelyben kötelezte az
ülést tartott az ellenzéki képviselők úgynevezett! eleki borbélyiparosok közül azokat, akiknek
kisipari blokkja és elhatározta, hogy mozgalmat
üzlethelyiségük nem volt, hogy 30 napon beüzlethelyiséget
indii a javaslat egyes intézkedéseinek megváltoz- lől rendesen felszerelt nyílt
rendezzenek be.
tatása érdekében. Ebben az akcióban az ellenzék
Az érdekelt borbélyiparosok a főszolgabíró
valamennyi pártja résztvesz. Valószínű tehát, hogy
a novella bizottsági tárgyalásánál az ellenzéki kép- határozata ellen fellebbeztek a vármegye alispánjához. T a r n a y alispán a főszolgabíró
viselők több módosító indítványt fognak beterhatározatát megsemmisítette azzal az indokojeszteni és az egyes szakaszokkal szemben hoszlással, hogy az 1922. évi tc. értelmében az orszabb vitát provokálnak.
szág területén minden önjogu egyén, amenynyiben a törvényben megállapított feltételeknek megfelel, a törvényben meghatározott mó»1 a legsiebb, leglabb 4» legolcsóbb,
és korlátok között bármely ipart, bárhol ÖnkUérölag
27
állóan gyakorolhat.
ollék T«stv4r«knél.

Minden alkalomra csak GFB Harisnyái uegyen.

Rövidesen megvalósul
a kereskedők aggkori biztosítása
Varga Mihály nyilatkozata — Horváth István az OMKE főtitkára:
„Az önsegély elvén akariuk kiépíteni az aggkori elíátásl"
(A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi Kereskedők Szövetségének egyik legutóbbi nagy tanácsi ülésén I r i t z Béla kamarai
tag tett javaslatot arra, hogy gondoskodni kellene a kereskedők aggkori biztosításáról és a
kereskedők aggbázát állítsák fel Szegeden. A z
indítványt széles körben nagy megértéssel fogadták 4 a Kereskedők Szövetsége öttagú bizottságot is küldött ki, hogy a kereskedők aggházának létesítéséről tárgyaljon és megfelelő
prepozíciót terjesszen a szövetség vezetősége
e l é A bizottság már meg is kezdte tanácskozásait és

tézkedés, hogy szegény, elaggott kereskedőinkről megfelelően tudjunk gondoskodni.
A Délmagyarország munkatársa beszélt a
kereskedők aggkori ellátásáról

rövidesen az elnökség újból foglalkozik a kereskedők aggkori biztosításának kérdésével.

valami módon útját kell állni a
kereskedők elproletárosodása
folyamatának, amely a kereskedőink egyre szélesebb rétegét fenyegeti.

Erről a problémáról

különben

Varga Mihály.
a Kereskedők Szövetségének elnöke a következőket mondotta:
— A szövetség már többször foglalkozott a
kereskedők aggkori ellátásának
kérdésével,
örülünk, hogy most újból napirendre került
;z a kérdés és reméljük, hogy konkrét eredményeket érhetünk el hamarosan. Soha máskor nem volt még ennyire időszerű a kereskedők aggkori biztosításának a megvalósítása
és
a szövetség vezetősége a legkomolyabban
foglalkozik a tervvel,
hogv az aggkori ellátást valamikép
megoldja.
Sbó van arról, hogy az OMKE-val közösen
oldjuk meg ezt a kérdést, de az ls meglehel,
hogv váro?.onkint külön-külön történik
in-

dr. Horváth Istvánnal, az Országos
Magyar Kereskedelmi
Egyesülés
főtitkárával
is, aki az alábbi nyilatkozatot adta:
— A kereskedők aggkori ellátásának ügyét
az OMKE vetette fel először- Az OMKE felfogása szerint

Intézményes alapon kellene m«gteremteni
az
aggkori biztosítást, hogy a kereskedők egyrészét a koldusbotra jutástól megmentsük.
Az
OMKE terve volt az is, hogy a gyárak, nagykereskedők számláikból adjanak engedményt,
ezer pengőnkint három pengőt és ezt a három
ezrelék összegű engedményt a kereskedők aggkori ellátására fordítsák.
— Ugyanekkor lehetne egy közös jóléti alapot is teremteni a meglévő kereskedői szociális intézmények alimentálására.
Vidéken is fel kellene állítani
kereskedők menházát

a

és minél szélesebb körben kellene gondoskodni a kereskedők aggkori ellátásáról. Az OMKE
ezt természetesen az önsegély elvén kívánja
kiépíteni, mégpedig az állami kényszertől teljesen függetlenül, mert nem akar uiabb OTI-l,

A törvény értelmében borbélyipari
akár a borbélvípáros lakásán, akár
pedig a borbélymunkát
igénybevevő közönség lakásán is tehet
űzni.
A hatóságnak így is megvan a lehetősége hogy
a borbélvipart ilymódon üző iparosokat közegészségügyi szempontból állandóan ellenőrizze
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negyven filléres áraimat figyelje jólí
1 H kg Bácskai Ogg rétes liszt
40 till
1
kg lencse, borsó, bab
40 HU.
1 W kg árpakása
40 till.
3
dkg tea
40 Till.
W kg mosószappan és egy Illatos mosdó 40 till.
5 drb illatos mosdó szappam
40 till.
* kg Cacaó
40 M1L
H kg méz csók
40 MIL
H kg Nápolyi
40 «11.
H kg minden létez« cukorka
40 fill.
CSIKÓSNÁL, Tisza L.-körút és Attila-u. sarok.
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1 dóhoz 24 drb
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Mazsolás csokoládé
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1 nagy tábla 40 dkg
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Levestészta
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2 tojájoa 9 csomag
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Figyelje holnapi hirdetésünket!
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