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BtSadó: FARKAS MIIIALY elvlárs, főtitkárhelyettes. Az előadási haugszóróntkőzvoíiífüfc az összes helyiségeibe és a Széchenyi-

térre. Vendégekel szívesen látunk. 

m e g a l a k u l t 
a szegedi kiskereskedők érdekképviselete 
Szakosztályok vezetői helyükön maradnak 

A magyar kiskere;(kedök > A szakosztályhoz intézett át-
szabad érdekképviseleti szer- iratban a végrehajlóbizottság 
vezkedóse területén régóta du-! a szak osztály okkai közölte, 
ló és a kiskereskedői érde- • hogy 
keknek ártó viszály megszűnt.! még c héten az összes szak-
Megegyezés értelmében j mákkal szakosztályi ülést 

a ktekere ĵkedelem egyedüli, 
ós kizárólagos szabadérdek-j 
képvteelell szervezete a jő-; 
vőben a KISOSz. 

óhaj! tartani, amely alka-
lommal megfelelő tájékozta-
tást fog nyújtani az eddig 
elvégzett munkákról cs a 
jövő terveiről. 

Az egyezmény értelmében a »- . . . . . . „ 
szegedi kiskereskedők érdek- Í g f n ^akoszlályi üléseken fog 
- • • beszámolni a vegrchajlobi-

a mai napon Buda-
1 pesten lefolytatott tárgyalások 

kedők érdekképviselete az el-
ső szakosztályi ülését éspedig 
a piaci kötött-, szövött-, rö-
vid- és bazáráruoszlály. bo-
dor András szakosztályi el-
nök hatalmas, lelkesítő beszé-

li ogy a kiskereskedők érdek-
képviselete ő értük dolgozik. 
Dr. Demóny Alajos kamarai 
főtitkár, mint érdekkép\ise-
leti tanácsadó, a szakma na-
pi problémáival foglalkozva, 
előadást tartott a vasári áru-
sok fényképes igazolványa 
ügyében, amely a szakmának 
regi "kívánsága volt. 

A szakosztály utasitására a 
kedden Budapestre utazott el-
nökség haladéktalanul felvc-

ercdményéröl is. 
Hétfőn tartotta 

Mák József cipőgyáros 
a munkásbiróság eSőft 

Hónapokig ráfizetésből éltem — vallotta 

képviseleted elhatározták, hogy i 
a lazább szerkezetű összetar-; z o u s í l« 
tozást jelentő munkaközösség 
helyébe megteremtik a Szege-
di kiskereskedők Érdekképvi-
seletét, uiinl a KÍSOSz kama-
rakerúleti szervezetét, amely 
hivatva lesz, hogy a szegeeri 
kiskereskedelem egyedüli és 
az összes erőket magábafog-
laló érdekképviselet legyen. 

A szegedi kiskereskedői ér-
dekképviseletek összvezetősé-í Mák József bűnügyének miin-
gi ülést tartottak, melyen a ' foúsbdró: tó térhatása hánt olyan 
következő végrehajlóbizottsá- ú X S - f 

got választották: Lura F e r e n c , ; S a t S lucRa a r e ^ f X " 1 

Bozóaró László, Zsulan József, trertani. A zsidód tárgyalóte-
Po lyÁrpád . Káldor József, rembe fogházőr vezette elő Mák 
Paiíkotal Jenő, Htrsehl Gyula József vádlottat, akit többrend-

vtíi Markörtfs hoh közellátás érdiekét veszé-
lyeztető bűncselekménnyel vá-
rtol az uasoraügyész, mert az 
Anyag- és Arhivatai áltat tipus-

,, , . ..,, ,... , . . . . árura kiutalt bőröket el feke-
tén dó közgyűlés előkésziléset, téz tc A munkásszandálokat pe-
valamint a közgyűlés elé ter- dig olyan silány anvagból gvár-
jesztendő alapszabály és költ-, tolta, "hogy nénány hét alatt 
ségvetés kimunkálását. tönkrementeik. 

dében mutatott rá azokra az i^ i a tárgyalást a rendelettőr-
okokra, amelyek szükségessé 
tettejk, hogy a kiskereskedői 
egység végre Szegeden is meg-
valósuljon. A végrehajtóbi-
zottság nevében I.ucs Ferenc 
vh. elnök és Völgyi Yilmos 
v b. főtitkár ismertették az. el-
múlt eseményeket és vázolták 
a legközelebbi teendőket. Rá-

a kiskeres-' mulattak beszédükben arra, 

riban? kérdezte a tanácsel-

es Völgy! Vilmos 
Miksa. 

A végrehajtóbizottság meg-
kezdte a március 14-én tar 

Érdekképviseleti tanácsadó-
nak dr. Dentény Alajos ka-
marai főtitkárt kérték fel, 
amit az. készségesen el is fo-
gadott. 

Mák bejelentette, hogy nem 
érzi magit bűnösnek. Mindent 
ugy készített, ahogy a rendele-

i lek előírták. A gyártási megbi-
i zösnak eleget tott és ráfizetett 

\y. üzletre 13.0(10 forintot." Arra 
A véjgreh aj tóbizoitság! az esz- i a kérdésre, horá miből, már nem 

67.es szakosztályok élen állo; tudott válaszolná, 
vezetőséget tisztségükben meg-i Miből telt ilyen körülmé-
erősjtette. nyék között dorbézolásra a Cap-

A népjóléti minisztérium -
mezőgazdasápi tanfolyamot indit 

a hadirokkantak reszere 

A negyven évnél fiatalabb lak és nehezebb szociális vi-
hadirokkantak részérc a már szonyolt között élők kerülnek 
megindított putnokj, Örkényi felvételre, 
és váci mezőgazdasági tanfo- A tanfolyamra való felvé-
lyamokon kivül további hót telt kérni kell. Cim: Népjóléti 
helyen tavasszal egy évig tar- Miniszter Budapest. V., Aka-
tó ingyenes mezőgazdasági dénijia-utca 3. A kérés bélyeg 
tanfolyamot rendeznek. Fel- mentes. Minden kérvényező 
vételüket olyan rokkanlak csatolja kérvényéhez egy év-
kérhetik, akik magukat me- nól ujabb kelelü hadigondo-
zőgazdasági munkák végzésé- zásj igazolványát é.s cg}' köz-
re alkalmasnak tarLják. A ké-. ségí igazolást arról, " hogy 
relmezők alkalmassági vizsga- újonnan jutott földhöz. Ezt az 
latra kerülnek Budapesten, igazolást a helyi UFOSz el-
Vasuti jegyről, szállásról és nökségének látnia kell. A. szo-
ellálásról gondoskodnak. A ciális rászorultság alapján be-
tanfolyamra alkalmasnak la-; nyújtott kérelmeket a községi 
iáit rokkantak közül elsősor-jelöljáróságnak kell láttamoz-
ban 

a leányommal 
Egy liter bort 
Í2~ forintért s 

vezetben "lévő hibák koiTigá 
lása védett. 
' A végreh a i 161 i zo t tság elha-
tározta, hogy a lapokat tájé-
koztatni fogja működéséről, 
illetve az elvégzett munka 
eredményéről a »Kiskereske-
dő Hireii rovatban. 

Kérjük tehát a kiskereske-
dőket, ho$y lapunkban a sKis-
kereskedő Hírei® rovatot ál-
landóan figyelemmel kísérjék, 
mert nemcsak a közleménye-
ket, hanem az összes szak-
osztályi. és bizottsági ülések 
helyét és idejét is ezen ro-
vatban közöljük. 

Március 3-án, szerdán dél-
után 6 órakor tarlja a textil-
szakosztály első ülését a volt 
Szegedi Kereskedelmi Testű 

j let Széchenyi-tér 15., I. szék- j 
na- i 

kartársak '; i* ionnten s ! hcl-v6n- K é r Í ü k m i n é l 

leányom és barátnői fizették ; számban 
Mák szemrebbe- megjelenését. 

nök. 
Oda hetenkint egyszer 

mentem el 
barátnőivel, 
fiyaszto ltunk 
k5 " " 
— válaszolta 
nés nélkül. 

Szünet után Berta István bőr- • 
kereskedőt hallgatták ki. Előad-
ta, hogv Mák 2000 forintot kért 
tőle Kölcsön s fedezetűi 88 kiló"! 
talpbőire szóló kiutalást kapott,! 
amit kiváltott az Oriontól. Ezt! . . , „ „ -^--.x- „;„> 
Mák nem kérte vissza. A rend-i. A postatakarékpénztár - mint 
őrségen azért vallotta, hogy meg- • l f m w r e l o s 

Schlánger Eta 
és a tömeghisztéria^ 

Egészen szokatlan látványt 
nyújtott a törvényszék kör-
nyéke Schuinger Etel tárgya-
lása napján. A gyanúdon Járó-
kelők leszorultak a törvény-
szék előtti járdáról, másofl 
ügyes-bajos oo.gait intéző 
ügyvédek kiszorultak az épü-
letből, az ítélkező bírák nem 
tudták helyűket elfoglalni, 
terhes anyák egészségügyi sé-
tájuk helyett nyaktörő mutat-
ványokat végeztek, hogy egy-
levegőt szívhassanak a gyil-
kos Schlánger Etellel s az 
éhesen hazatérő dotgoaék 
ebéd nélkül maradtak hétfőn 
délelőtt. Tömeghisztéria száll-
ta meg a szenzációra éhes kö-
zönséget. Egyes szegedi saj-
tóorgánumok pesti bulvárban-
gou adták hírül a londorviikör-
uh gyilkosságot — ez okozta 
ezt a váratlanul kirobbant tö-
meghisztériát. Ismételten 
hangsúlyozzuk, hogy a több-
termelésért folytatott harc, az 
újítók, a rohaimmmkúsoh, a 
munkaversenyek korszakát él-
jük. A sajtónak, föieg pedig 
a munkáspárti sajtónak u szo 
kásos újságírói szenzációt in-
kább itt kell keresnie, mert ;1 
gyilkosság akkor is az. ha íz-
léstelen tálalás helyett meg-
felelő kommentálással adjak 
tudtul az itclet akkor is meg-

születik, ha az anyák* és fe-
leségeik odahaza 
ebédet munkából 
férjei kitek. 

készítenek 
hazatérő 

Megnyitl a postatakarék* 
pénztár szegedi fiókja 

a bőrt, inert ugy gon-
igy biztosítani hídja a 

vette 
doha, 
pénzét, 

Korpása Gusztáv, Mák sógord 
is vádlottként szerepel az ügy-
ben A mult óv novemberében 
került az üzembe. Mák nem 
éreztette vole a rokon tagot. Kül-
döncnek használta és heti 70 
forint fizetést adott neki. De 
csak kezdetben, karácsonyra 
már csak 30-at kapott. Formá-
lisan éhezett. Örült, hogy kül-
döncszerepet töltött be, mert a 
kereskedőkhöz elvitt bőrókért 
borravalókat kapott. Egy alka-
lommal Dobó Antal vádlott ré-
szérc bőrt váltott ki az Orion-
ból. Dobó 2000 torintot adott 
érte, holott Máknak csak 800 

Szegeden fiókot lé-
tesített. A Tisza-szálló volt ká-
véházi helyiségeinek egy részét 
gyors rohammunkával máris át-
alakították. és kedden mutatták 
be ezt az ízlésesen berenctezctt 
uj hivatalt a szegedi sajtó kép-
viselőinek. Dr. B i r ó József ve-
zérigazgató, dr. F áy Tibor és 
Va j d a Endre főigazgatókrtyuj-
lottálc ez alkalommal tájékozta-
tást erről a tontos intézmény-
ről, amely igen jelentős Szeged 
életében. ' A Délmagyarország 
munkatársának db. Biró vezér-
igazgató a következőket mon-
dotta: 

— Szeged további fejlődését 
jelenti az az örvendetes körül-
mény, hogy a postatakarékpénz-
tár Délmagyarország részére 
Szegeden letelepedett. Különő-

örvendteíes azért, mert ösz-
foiintba került. Több ilyen űz 
lelet bonyolított le Mák'javára. s e n ; , ., 

ifj. Dobó Antal cipészsegéd uzJetágatt az egész keres-
szabadláhon védekezik 0 több-, k c ^ c l c m ró ipar 
szór vásárod Máktól bőröket. ;« ^ ^ ^ 
Vett bakancsot is 160 forintért, tón kozvehenut 

az újonnan földhözjulol-

K ü t ö ' d ' e L y i o h e í 

s i e r e t e ' C s o m a g o f 
Tcti s z i l üm l , cukor, kon-
zervek bor, pxl ioka, 
cigaretta, síb 

t i p n s c s o m a g o k 
a v í !s0 n i h r i e n r é s z é b e 

Lruetezölap-érdeklődést e 
részletes tájékoztatótkültl 

KazségÉe miszer 
íífpsifa jj?f> e 

ButSspest, tS,f Sofoksári-Bf 50. SÍ. 

jnia és véleményeznie. A ké-
relmeket a községi elöljáró-
ságok juttassák a vármegye 
szociális felügyelőjéhez. 

A?, egy évig tarló kiképzés-
ben részesülők a kiképzés 
egész ideje, alatt ingyenes el-
szállásolásban és tillálásban 
részesülnek. Hasonlóképpen 
megkapják a tanulmányaik 
folyta!ásáhöz szükséges köny-
veket, tanszereket is. Ruhá-
zatukról azonban maguknak 
Kélt gondoskodniuk. 
. A pénzellátásban részesülő 
hadirokkantak a kiképzés ide-
je alatt is kapják' hadirokkant 
járadékukat. 

de 120-ért tudta csak eladni, 
olyan silány minőségűek voltak. 

Szerdán á budapesti szakértőt 
hallgatja ki a munkásbiróság. 

hozzáférhetővé 
tette. 

A Jövöbcn lel iát a csefcktbcle!-
éíban a glazdasáS" élet ré-
szére oly íffiökséges eseldí-

K ishereshedő Hirek 

MÉréhw 3 (s-zerdű): textrike-
reskedöi délután 5 óra. Testű-
id. 

Márc'us 4 (esütöriök): zs*bám-
sok délután 2 óra. DIKSz. P;ac', 
zöldség- ós gyümölcsárusok 4 
óra. DIKSz. VasSüereSkedők 6 
óra. Testület. 

Március 5 (péntek): p'ad rő-
föskereskeaő'ic délután 3 óra. 
DIKSz. lUatsner&ereskédök és 
drogériák együttes fllróe dél-
után 5 óra. Testület. 

Márehas 3 (szombat): bérko-
csisok szakosztályi délután 3 
óra. DIKSz. Könyv- és papír-
kereskedők 1 óra. Testület. Fa-
!c;>keíeslicíiők 5 óra. DIKSz. 

Máreus 7 (vasái-nap): fuvaro-
sok 9 óra. DIKSz. Tüzelő- és 
épfllelanyagker. délelőtt 10 óra. 
Testület. Gyümölcs- és élelmi-
szerker. délután 5 óra. DUvSz. 

Máre'us 8 (hétfő): a ftüs szak-
osztályok ülése délután 5 órakor 
a kamarában: cipőszakosztály, 

zsák-zsineg, bői-kereskedők, 
üveg-, porcellán-, festékkereske-
dők, óra-, ékszerkereskedők, vil-
lany-, rádió. 

— Ingyenes kulíurvezeíő-
fcép/ő tanfolyamot rendezünk, 

országos nevű dőadókka!. J«-
íenfkezésekei máreiu-s 5-ig a 
Dolgozók Kulfur*zövetségé, 
szakszervezeti székház 
kérjük. 

N f © S 
( v o l t ' H o n g y a ) 

baromfitelepe 
ntindenincimyUégtt (jjasJ 
átvesz, agy a telepén, luíut 
a szegedi piacon, minden-
kori rendeletileg iuogálla-
pitetí árou. El ü t ő li a z : 

Szeged, liQua-ulca 16-20. 

számlák Szegedlen vezeihetHb 
ami' közvetlenül azt Jelenti, 
hogy a szúmiafulaJdonosnaA 
nem kell Bndápe-tre for-
iVaht'a, ha követelése felett 
rcítdelkezti" kíván, hanrnt 
helyben és műiden ióövesz-
teség ttélikiil dTszponalhaf. 

Azonnal érintkezést találhat és 
készséges fel világosifásokát, ta-
nácsokat nyerhet a Tisza-szálló 
épületében levő csekkoszlátvnál; 
világos tehát, hogy az üdő pénz* 
fogalma gvakorlatilag megoldó-
dik. 

Megtudtuk még, hogv takarék-
könyv ellenében] különféle sza-
badon választható feltételek mel-
lől t egészen kis össaegCkét ív 
elfogadnak kamatozásra. 

A postatakarékpénztár ezen-
kívül a Nádor-utca 2. számit 
házban (kapualalU licjárat) in-
gó- és tkszertárgyakva ember-
séges felféteJek nicllett nyuitotl 
kölcsöneivel készségesen ' áll a 
megszorult kiseml>ererk, stb. se-
gítségére. A gyors, diszkrét és 
előzékeny elintézés, megértő fel-
tételek és lehetősésgé!; Szeged 
ró környéke közönségére nézve 
oly megnyugtatásokat jelente-
nek, amelyek a postatakarék-
pénztár letelepedésének külön 
is nagy jelenlőséget adnak. 

Va jda Endre elvtárs, főigaz-
gató á szervezési munkákról tá-
jékoztatott bennünket. Elmon-
dotta, hogy eddig nyolc hónap 
alatt hat postatakarékpénztárai 
szervezett meg az országban, 
mert a dolgozók szempontjából 
rendkívül fontos ez az intéz-
mény. Szeged szempontjából is 
nagy előnyökkel iar a posta-
t akaróik pénztári fiók, mert ezál-

cimre j tál a város váltáról nagy teher 
„ ; esett fo, másrészt a tíolgozóh 

1 is előnyösebben jutnak kölesőn-
a I hÖZ. 

Az etfclTijjf 3ít százalétros ka-
mat he Ivett ügy arf'v hatszá-
zalékos kántáltál kaonak tiöl-

I esőm. ezentc'vlil egy-egy tárgy-
i ra az cdtó̂ gí 190 forlut he-
j Ivett 8110 forintot kaphatnak. 
j A munkaiiéiküliség csökkentés* 
szempontjából is eredményes o 
fiók létesítése, mert 14 szegedi 
alkalmazottat vettek fel és az 
átalakítási munkálatokkal 90 
ezer forintos közmunkához jut-

tatták a szegedi iparosokat. 


