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Foníos kérdésekel tárgyal 
a vidéki kereskedelmi testületek 
országos szegedi kongresszusa 

61 város 92 testületének 370 kiküldötte a szombati nagygyűlésen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton és vasárnap rendezik meg Szegeden a 
vidéki kereskedelmi testületek ötödik orszá-
gos kongresszusát. Négy évvel ezelőtt Engel 
István miskolci kereskedő indítványára mon-
dotta ki az OMKE közgyűlése, hogv évcnkint 
egyszer megrendezi a vidéki kereskedelmi tes-
tületek országos kongresszusát. Az első érte-
kezletet 1932-ben Debrecenben tartól ták, ezt 
követte 1933-ban a nagykanizsai értekezlet, 
1934-ben a miskolci kongresszus, tavaly pe-
dig Szombathelyen, rendezték meg a kongresz-
szust.. Akkor elhatározták, hogv az ötödik or-
szágos kongresszust Szegeden rendezik meg, 
a szegedi kereskedelmi 06 iparkamara, a Sze-
gedi Kereskedők Szövetsége OS 3. Szegedi Llovd 
Társulat meghívására. 

A kongresszusra 

61 város 92 kereskedelmi testülete 
közel 10n delegátusát jelentette be. 

A résztvevők első csoportja már pénteken dél-
után megérkezett Szegedre. A többi delegá-
tusok ma reggel és délelőtt érkeznek, az állo-
máson külön fogadóbizottság fogadja őket. A 
kereskedelmi minisztériumból pénteken dél-
előtt értesítették a, polgármesteri, hogv a mi-
niszter képviseletében dr. Arkay Ferenc minisz-
teri tanácsos és dr. Kacsóh Bálint miniszteri 
osztálytanácsos érkezik Szegedre, a pénzügy-
minisztert Szojka Miklós helyettes pénzügy-
igazgató képviseli. 

A kongresszus tárgysorozata 

a következő: 
Szombaton 

délután 3 órakor a városháza közgyűlési ter-
mében: 1. A kereskedelmi érdekképviseletek 
együttműködése, előadó dr. Balkányi Kálmán, 
2. Főváros ós vidék, előadó dr. Tonelli Sán-
dor. 3. Egykéz rendszer, előadó dr. Tafler 
Elek (Orosháza). 4. Áruházi kérdés, előadó 
Kaffka Károly. 5. A társadalombiztosítás re-
formja, előadó Kálmán Andor. 6. Arrombolás. 
árvódelem, szabott ár. előadó dr. Solti János 
(Orosháza). 

Vasárnap 
délelőtt 10 órakor: 

I. Belkereskedelmi bizottság, tárgval a. ka-
marában. 

II. Külkereskedelmi bizottság, tárgyal a vá-
mházán. 

TIT. Közlekedésügyi bizottság, tárgval a 
\ árosházán. 

TV. Adóügyi bizottság, tárgval 3, városhá-
zán. 

A város a szegedi kereskedelmi testületek-
kel karöltve a kongresszus delegátusai tiszte-
letére vasárnap déli fél 2 órai kezdettel a Ti-
sza-szálló dísztermében ebédet ad. 

4 kereskedők üdvözlete 
A Szegedre érkező kiküldötteket meleg sze-

retettel fogadja Szeged kereskedőtársadalma. 
Vértes Miksa kormá.nvfőtanácsos, a kereske-
delmi és iparkamara elnöke a következő sza-
vakkal tolmácsolja, a vendégeknek a szegedi 
kereskedők köszöntését: 

— A vidéki kereskedelmi testületek V. sze-
gedi országos értekezletére az OMKE hivó sza-
vára összesereglett kereskedőket meleg szere-
tettel köszöntöm a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara székhelyén. A határszéli Szeged 
az elmúlt félszázad alatt, most negyedszer lát-
ja vendégül a. magyar kereskedelem képvise-
lőit országos tanácskozáson. 

— Soha nem volt még ilyen súlyos a ma-
gyar kereskedő gazdasági helyzete, mint éppen 
most 06 ezeknek a sorsdöntő időknek bizonyí-
tékát szolgáltatja a mostani seregszemle, ame-
lyen az ország minden részéből Szegedre ér-
kező kereskedők a nagv nyilvánosság előtt tár-
gyalják majd súlyos életproblémáikat, 

— Ugy érzem, hogy a magvar kereskedelem 
szíve a szegedi tanácskozások alkalmával itt 

dobban meg, itt fog össze gyümölcsöző mun-
kára, jogos törekvéseinek elismertetéseért, 
munkájának megbeosüléseért. Hatvanegy mer 
gyar város és község kilencvenkét, testületének 
háromszázhatranhat kereskedője ül össze ta-
nácskozásra: Ennek a tanácskozásnak nem az 
a célja, hogy különös előnyöket szerezzen más 
társadalmi osztályok rovására, hanem az, 
hogv vállvetetít munkában egymás becsületes 
törekvését megbecsülve: összefogva a magyar 
gazdával és a magyar iparossal a maga. gyer-
mekei és az egyetemes magyar nemzet számá-
ra jobb jövőt érhessen el a, mindennapi kenyér 
nek. a minimális létfenntartásnak a biztosítá-
sával. 

— A vidéki kereskedelmi testületeknek sze-
gedi országos értekezlete hü tükre lesz ezút-
tal is a. magyar kereskedelmet átható eszmék-
nek, gondolatoknak és irányzatnak. Meggyő-
ződésem, hogy ez a tanácskozás nemcsak az 
önálló kereskedőknek, de az önálló és függet-
len magyar polgároknak is a tanácskozása 
lesz. 

— A határszéli Szeged kereskedőtársadal-
ma szeretettel várja, az ország kereskedőit, 
akiknek gyönyörű városunkban kellemes tar-
tózkodást kíván és eredményes munkát remél. 

Vértes Miksa. 
a szegedi koreskedelmi ée ipar-

kamara elnöke. 
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Meghalt a Délibáb-uccai 
áliványösszeomlás 

áldozata 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Fa-

ludi-malom mellett épülő gabonaraktárnál tör-
tént szerencsétlenség legsúlyosabb sérültje, 
amint jelentette a Délmagyar ország. Rózsa 
István oserepezőmester volt, aki éppen abban 
a pillanatban ért fel a harmadik emelet ma-
gasságában lévő állványra, amikor az ketté-
törött és lezuhant,. Rózsa hatalmas ivben zu-
hant le és eszméletlenül terült el a földön. A 
mentők beszállították a sebészeti klinikára, 
ahol megállapították, hogv a szerencsétlen em-
ber a. gerincén szenvedett életveszélyes sérü-
lést, a gerinccsontja törött el az ötödik gerinc-
csontnál. Rózsa István a klinikán magához 
tért. vallomást tett a szerencsétlenségről, de 
lényegeset mondani nem tudott. 

Az orvosok előre látták, hogv a oeerepezőmes-
teren segíteni nem lehet. A tragédia péntekre 
virradó éjszaka bekövetkezett. Rózsa István 
hosszú szenvedés után a hajnali órákban meg-
halt a klinika betegágyán. Az állvánvössze-
roppa.nás igy más következményekkel jár azok-
ra nézve, akiket a nyomozás ás a vizsgálat 
gyanúba fog. Most, hogv Rózsa István meg-
halt, haWt okozó gondatlan testisértés címén 
indul eljárás ebben a szerencsétlen ügyben. Ró-
zsa István tragikus halála nagy részvétet kel-
tett,, egy szorgabua<5, dolgos munkáskéz pi-
hent el örökre. 

Befőzéshez 
Jó hőálló üvegei legolcsóbban 

r ^ A D L E R , 

t D í N Y C S A P K j 
Tisza Lajos-körut 38. Tel.: 17-82. 
Telefoarendeléseket gyorsan és pontosan hazaszállítunk 

Véres tragédia 
a keleti expresszen 

Budapest, augusztus 14. Borzalmas dráma 
játszódott le péntekre virradó éjszaka a ke-
leti expresszen. Pozsony előtt néhánv állomás-
sal benyitott a mosdóba egv férfi, aki elé ször-
nyű látvány tárult. Egy férfi feküdt átvágott 
nvakkal a mosdó ajtaja előtt. A borzalmas 
látványtól a férfi elájult, Később kiáltozni 
kezdett, a vonatot megállították. Fozsonvbar 
kihallgatták a vonat személyzetét 06 az utaso-
kat, akik elmondották, hogy Prágában beszállt 
az egyik másodosztályú kocsiba egv jólöltözött 
ur, aki — előadása szerint — most tért vissza 
Peruból hazájába. Amikor a ka.la.uz a iegvet 
kérte, a férfi zavaros válaszokat adott, maid 
azt mondotta, hogy elvesztette a jegyét. A 
kalauz ekkor azt mondotta, hogy Pozsonyban 
átadja a pályaudvari rendőri kirendeltségnek. 
Ettől az időtől kezdve az utas idegesen járkált 
a folyosón, majd bement a mosdóba. A történ-
teket ugy rekonstruálták, hogy a szerencsétlen 
ember a mosdóban egyetlen mozdulattal való-
sággal lemetszette a fejét. A keleti expressz 
egyórás késéssel érkezett meg Budapestre. 

8 évi fegyházra ítélték, 
mert agyonszúrta 

lakásadóját 
(A Déhna,gyarorság munkatársától,) A SZP-

gedi törvényszék pénteken tárgyalta Szvett 
János battonyai mezőgazdasági munkás gyil-
kossági bűnügyét. Szvett János Juhász András 
házában bérelt lakást a mult év februárjában 
havi három pengőért. Már februárban adós ma-
radt, amiért Juhász a lakását felmondotta ée 
másnak adta ki. Ez nagvon bántotta Juhászt, 
sokat veszekedett a házigazda családjával. 
Március hatodikán Szvett bepálinkázva, tért 
haza és az udvaron szidalmazni kezdte Gál La-
jost, a házigazda sógorát, majd a kezében lévő 
vederrel megütötte. Gál kiszabadult a kezéből 
ós beszaladt a lakásába. Később csandőrökért, 
akart menni, mert tartott attól, hogy a bepá-
linkázott ember elkövet még valamit, Szvett 
meghallotta, amint, Gál a, feleégének azt mon-
dotta, hogv a csendőrökért megv. Felkapta a 
'iagy konyhakést az asztalról és Gál után ro-
hant, akit a sötét folyosón ért utol. Se sző, 

1 se beszéd, kétszer belevágta hátulról a konyha-
kést; Gálon nem lehetett segíteni, rövid idő 
múlva kiszenvedett. 

A szegedi törvényszók előtt Szvett azzal 
védekezett, hogy önvédelemből 6zurt.a meg 
Gált, mert az megtámadta őt orozva a folyom 
són. A kihallgatott tanuk azonban nem erősí-
tették meg ezt, a vallomását, sőt ellene vallot-
tak. A biróság szándékos emberölés bűntetté-
ben mondotta ki bűnösnek Szvett. Jánost ée 
nyolcesztendei fegyházra ítélte. Szvett János 
az ítéletben megnyugodott, az ügyész sem je-
lentett be fellebbezést és igv az ítélet, jogerős 
lett. 
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60% u'azási kedvezmény a németbirodalmi vonalakon. 

Mindennemű felvilágosítást nyújt a tiszteletbeli képviselő: 

Guhrauer Ottó mérnök Budapest, Tercz-körut 46. Telefon: 1-239-81 ée » 

LEIPZIGER MESSAMT (Leipzig) 
A Magyarország és Németország között létrejött utazási egyezmény min-

den Németországba utazónak lehetővé leszi 500 márkának megszerzését csekk stb. alakjában-


