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Vcght: Die Chemisen Pflanzenschutz mittel. 
f28 old.) 

Bauer: Chemi der kohlensteffverbindungen. (28 
old.) 

Kereskedelmi iskoláról lévén sző. százalékosan 
Is közölve vannak a beszámoló 42 oldalán az 
intézetre vonatkozó statisztikai adatok. Ezekből 
megtudjuk azt az érdekes tényt, hogy beiratkozott 

az I. évfolyam A. és B. osztályába 100-100 o/n. 
A második évfolyam A. és B. osztályába szintén 
100-100 o/o. Sajnos, a III. és IV. "évfolyamról 
ez az adat hiányzik. Az összegezésből kitűnik 
azonban, hogy az egész intézetbe is 100% irat-
kozott be. Hogy ez a matematikai csoda miként 
volt lehetséges, arról bizonyára a jövő esztendei 
értesitő fog a tanügyi hatóságoknak beszámolni. 

A fehér te ved ős szellem uija 
a szentesi etmegyóavinfézetből az algyői 

csendőrséwQ 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

vásárhelyi tanyák világának néhány nap óta 
nagy szenzációja van. Éjszakának idején 
•»szellemek«, vonulnak végig az utakon. A 
szellemek állati hangokat hallatnak, fehér le-
gelőbe burkolódznak és »toronyirányban ha-
ladnak« a tanyák között. A »szellem«, akinek 
származása körül lassankint egész legenda-
kör alakult ki, ugy látszik nem sokat törődött 
az útjából Idtérő emberek ijedelmével és azt 
se bánta, hogy lassankint pirkadni kezdett a 
hajnal. A szellem reggel tájban belért a közeli 
Algyő községbe is, ahol ugyancsak nagyot 
nézlek a jövevényen. A község lakosssága 
figyelmeztette is a csendőrséget, mire a fe-
hérlepedős szellemet — bekísérték a csendőr-
laktanyába. A csendőrségen alaposabban szem-

ügyre vették a »szellemet« és csodálkozva lát-
ták, hogy egyedüli ruhadarabja a vállára bo-
ntott lepedő. Más ruha nem volt rajta és a 
»szellem« azt sem tudta megmondani, hogy 
honnan — hová igyekszik. 

A »szellem« személyazonosságának megálla-
pítása végett azonnal telefonáltak Vásárhelyi-e, 
mert látták, hogy a szellem — tébolydai ápolt. 
Később azután a szentesi rendőrség segítsé-
gével kideritették, hogy az algyői csendőr-
ség Mészáros István elmebeteg ápoltat fogta 
el. Mészáros két társával a szentesi vármegyei 
közkórházból szökött meg. Mészárost azonnal 
visszaszállították Szentesre, ahol egyidejűleg 
jelentkezett vele Szabó József is. A harmadik 
szökevény, Zombori István szegedi földmives 
tartózkodási helye eddig ismeretlen. 

A szeműi Iparért és líereskedelemért 
A sok jónevü szegcdi iparos és kereskedő, 

akik éveken keresztül, sőt sok hosszú évtizedre 
visszamenőleg', erőteljes munkájukkal, szorgal-
mukkal, becsületességükkel kivívták maguk-
nak és mondhatjuk megérdemelten, Szeged 
és hajdan nagy környékének elismerését, — 
az utóbbi időben nemcsak Trianon áldatlan 
átkát nyögik: elvesztve a nagy felvevő vidék 
vásárlóit, hanem meg kell viaskodniok a leg-
zeinérmellenebb házaló konkurrenciával is. 

Messzi Pestről nem átalkodnak lejönni, ille-
gá'is formák kőzött otthonaikban, hivatalaik-
an felkeresni a hiszékeny embereket, kiad-
ik magukat angolnak vagy akár csehnek, 
ogy ennek máza alatt csapják bc, csak egy-

szer, aki hinni mer nekik. Nem hiszem, hogy 
városunkban találhaló volna olyan vevő, aki 
megelégedett lenne az ilyen »alkalmi« rende-
lésével. De ha volna is megelégedett, mennyi-
vel jobban tudná kiszolgálni az a helybeli 
iparos és kereskedő, akinek érdeke evidensen 
megköveteli, hogy ugy szolgálja ki, hogy fel-
létlen meg is tartsa magának a megszerzett 
vevőjét. Nem is beszélve arról, hogy régi 
ve\ö hozza az ujakat megjlégedettsége révén. 

E pillanatban nem adóelengedésért, nem 
könyöradományért jelentkezik a becsületes 
zegedi iparostársadalom a társadalom másik 

rétegéhez: a vásárlókhoz, hanem fennállható-
ságát megőrzendő, próbálja megvédeni a maga 
igazát, megvilágítani a hiszékeny emberek ká-
rosulását idejében, — mindenkorra. 

Budapest világváros. Ám legyen is az! Isten-
áldotta szép fekvése, elevenség ', forgalma mind 
predesztinálják erre- Emelkedjék külföldi lá-
togatottsága, jöjjön bárki szivesen a magyarok 
)ő\árosál»a; fussanak bár összes vonatjaink 
oda össze, de ne legyen ez a vidék, épugy 
ne Szeged, mint Debrecen, Miskolc, Pécs vagy 
bánnely más városunk rovására. A budapesti 
kereskedő elégedjék meg ottani vevőivel, de 
ne kenesse fel csendes, nyugodt otthonunkban 
a vidék vásárlóit, ne igyekezzék polipszerü 
l>el)álózásával aláaknázni a kereskedelem meg-
tépázott hírnevét. 

örömmel hallottuk mi, szegedi kereskedők 
a Délmagyarország igazán életrevaló és nemes 
törekvését, amivel védelmébe kivánta venni 
e sajtóorgánum épugy előíizelőit, mint a hely-
beli kereskedő- és iparostársadalmat. Kész-

séggel állok tehát rendelkezésére, hogy éppen 
az én szakmám viszonyairól adjak felvilá-
gosítást. 

A konfekciós szakma épugy, mint más keres-
kedelmi ág, a gyárakból veszi anyagát. Onnan 
kerül a közvetítő detailkereskedőhöz. A gyár 
pedig a vidéknek legalább oly olcsó árakat 
igyekszik adni, mint a pesti piacnak, egyfelől 
egészségesebb hitelképes volta miatt, másfe-
lől a verseny által ösztönözve. Külön kiemelve 
azokat a szegedi kereskedőket, akik maguk 
állítják elő gyári nyersanyagjaikból — szegedi 
iparosokat foglalkoztatva — a ruházati cik-
keket. Vannak cégek, hol 20—39 ilyen iparos 
kap kenyeret, de például a vezetésem alatt 
álló cég 

51 szeged i c sa l ád kenyeré rő l gon-
d o l k o d i k , 

akik bizony mind nagyon, súlyosan megérez-
nék egy ily vállalatnak »más irányú« beren-
dezkedését. Fontos tényező és összekötő ka-
pocs a kereskedői forgalomban, mely még 
az áruszakismerelet is majdnem túlhaladja: 
a bizalom. Önként értetődik tehát az a körül-
mény is, hogy a helvlieli kereskedőnél;. aki 
egyrészt személyesen ismeri a vevőket — ér-
deke megkétszereződik, hogy jól szolgálja ki 
őket, mertliiszen nagy hiba, ha a kereskedő 
oly rövidlátó, hogy ezt a legfontosabb bázist, 
amire üzleti forgalmát alapithatja, szem elől 
téveszti. így tehát sokkal közelebbi nexusba 
áll vevőkörével, mint egy távoli cég, amely 
csak egyszer akar eladni. Hátra van még pél-
dául az a sürün előforduló esel, hogy utóla-
gosan kifogások állnak elő, vagy alakításra 
szorul, ki kell cserélni stb. Ezt azután igazán 
nehéz távoli városból elintézni. 

Összegezve az elmondottakat, őszinte érzés-
sel állapítható meg, hogy kölcsönösen talál-
koznak az érdekek mindkét fél részéről — 

• tehát épugy a vevő, mint az eladó részéről —, 
hogy sokkal gazdaságosabb és előnyösebb a 
helyi vásárlás, mert akár az utólag felme-
rülhető ld fogások elintézése, akár az áruk 
minőségének megbízhatóságára mindig több 
súlyt helyez a helyi cég és viszont a vásárló-
közönség több és biztosabb garanciát nyer. 

! Budapestre felmenni, Szent István-napot 
1 fenttölteni és e napon Trianon őrök gyűlölt 
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jelvényét fájón viselni lehet, bármily haza-
fias és a szórakozásokból olcsón kivenni ré-
szünket, kecsegtető és kedvező lehet bár, de 
vásárolni mégiscsak előnyösebb a jóliirnevük^ 
ről régen ismert helyi cégeknél, kik bár ilyepjj 
alkalmakra nem rendezkednek be selejtes rek-
lámárukkal, de fokozott igyekezettel és jóindu-
lattal á'lnak vevőik rendelkezésére. 

Kordia Jenő, ( 
Földes Izsó-cég főnöké* 
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