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Óriási villamosítási akció 
a külvárosban 

Araint a Szegedi Légszeszgyár igazgatósá-
gától értesülünk, a gázgyár a szegcdi villany-
szerelő cége':1-*-;! összefogva, nagy villamosítási 
akciót szervezett meg a külvárosban, hogy a 
mai pénztelen világban még a legszegényebb 
emberek részére is lehetővé tesrve a villany 
bevezetését 

Ezen akció keretein belül 6—18 hónapig 
terjedő részlet: ize'.ési kedvezményt nyújtanak 
a fővezetékekre é', kölcsönt ad a gázgyár a 
belső berendezések elkészíttetésére, amit a sze-
relőcégek valamelyike készít el a fogyasztónak. 
A kölcsön visszatérítése ugyancsak 6—18 havi 
részletben történik. Nem eiégedett meg a gáz-
gyár ilyen áldozatok hozásával, hanem azok 
részére, akik a nyár folyamán vezetik be a 
villanyt, két hónsnic (50 kwh) ingyen ára-
mot ad. 

A gázgyár üzletszerzői a közeli napokban 
minden háztulajdonost felkeresnek és ott a 
helyszínen adnak mindenre árajánlatot és kö-
tik le a munkát s a megrendeléstől számított 
néhány napon belül már használhatja is az 
uj fogyasztó az elkészített berendezést. 

Az ingyen áram adását azon tapasztalatból 
kiindulva eszközli a gyár, hogy a fogyasztó, 
akinek még villamos berendezése nem volt, 
ne a saját zsebén legyen kényszerülve meg-
tanulni a kapcsolók és készülékek helyes hasz-
nálatát, hanem ezen tanulóáramot a gázgyár 
biztosítja a fogyasztónak teljesen díjmente-
sen. 

A szegedi szerelőcégek ezen akcióra tel-
jes munkáslétszámmal felkészülve várnak és 
a gázgyárral való kf /.ős munka teljes garanciát 
nyújt a fogyasztónak a berendezés jósága, 
üzembiztossága és célszerűsége tekintetében. 

Azok részére, akik a fenti kedvezményt 
igénybe óhajtják venni, a gázgyár városi üzle-
tében, valamint a telepen nyújtanak meg-
felelő felvilágosítást, ezenkívül az összes kül-
városi kőrhelyiségekben iveket fekíe'.ett fel 
a gázgyár, amelyeken a jelentkezni szándéko-
zók magukat előjegyezhetik. 

Tekin'ettel a várható nagy (orlódásra, ké-
rik a jelentkezés mielőbbi megejtését, miután 
a munkákat a gázgyár a jelentkezés sorrend-
jében végezteti el. 
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DESZKA 
•pitéshez, padozáshoz, javításhoz. Prima minőség, 
versenyképes árak. Bach Testvérek, Párisi-kőrut 
35- Telelőn 11-20. Volt Somló-telep. 

A szegedi ipari vásár 
margóiára 

Irta dr. Habermann Gusztáv ügyvéd. 

Ji/flius 5-én bezárullak az idei negyedik szegedi 
Ipari vásár kapui. A vásár eredményét azóta tóbb-
'zben méltatták már és a 10-én megtartott ipar-
testületi elöljáróságl ülésen a vásárrendező bizott-
ság elnöke hivatalosan is benyújtotta jelentését, 
amely jelentést a Dé'm««yarország 130. száma is-
mertételt. Eszerint tehát a szegedi ipari vásár 
szép eredménnyel zárult, ráfizetés helyett 1599 
pengő tiszta haszon mutatkozott és igy a rendező-
bizottságnak az ipartestületi elöljáróság méltán sza-
vazhatott köszönetet. 

Miután most már a vásár mérlegét a rendező-
bizottság munkája és a vásár jövedelmezősége 
tekintetében arra illetékesek elkészítették, legyen 
szabad a negyedik szegedi ipari vásár mérlegét 
az azon részt vett kiállító iparosok és kereske-
dők érdekei szempontjából is megállapítani-

Előre kivonom bocsátani, hogy nyolc éve fog-
lalkozom a kereskedő- és iparostársadalom tagjai 
ügyes-bajos dolgával, akarva-akarallan megismer, 
kedtem céljaikkal, életmódjukkal és bajaikkal és 
önkéntelenül megismertem azt a kereskedelmi szel-
lemet is, amely a helyes üzletvezetés, áruértékesítés 
és reklám tekintetében érvényesül. Az utolsó öt-
hat esztendő budapesti, bécsi és prágai nemzet-
közi vásárait sorra látogattam és az igy szerzett 
tapasztalatok birtokában néztem meg a negyedik-
szegedi ipari vásárt. 

Bár teljes tudatában voltam annak, hogy a 
szegedi ipari vásárt a nemzetközi vásárokkal nem 
lehet összehasonlítani, mégis me t̂epe'.éssel tapi:s.-
taltam hogy a któíI]ío't iparcikk k feltűnést kelío" 
kvalitással rendefteznek- Ugyancsak különös gon-
dot árult el a vásár belső rendezése is. Csak a 
legfontosabb rész hiányzott — » kfii»ő rendes, 
a reklám. 

Bármilyen kicsiny terjedelemben kellett is meg-
rendezni ezt a vásárt, részint a kiállítók kicsi.iy 
száma, részint a rendelkezésre álló helyszűke miatt, 
ennek a vásárnak az »elhallgatása« nem egyeztet-
hető össze a kiállítók és igy elsősorban érdekel-
tek anyagi érdekeivel. Az ipanos és kerc: kedő 
azért jön a vásárra, hogy áruit bevezesse, meg-
ismertesse és éilékesitse. 

Szeged és környéke, amely a vásár látogatását 
illetőleg elsősorban jón számításba, arról jóformán 
alig értesült, ha értesült is, nem keltettek benne 
érdeklődést a vásár iránt. Ugyancsak nem fordí-
tottak figyelmet a határos jugoszláv terület lakos-
ságának a vásárra való invitálására. 

Az ipari vásár kell, hogy a város ünnepe legyen. 
Zázlódisz, az uccákon kifeszített lobogók, rendkí-
vüli program mellőzhetetlen kellékei a vásárhét. 
nek. A rendezőbizottságnak ezenfelül gondoskod-
nia kell a pálvaudvanok plakátokkal és feltűnő 
feliratokkal való ellátásáról. At kell öltöztetni a 
pályaudvarokat Vonatok, amelyek helyi viszony-
latban közlekednek, ellátandók vásári plaká'o'-kaL 
Szegeden minden villamoson, autóbuszon felira-
toknak kell jelezni, hogy rajtuk a vásár megkö-
zelíthető. Vasúti kedvezmények, amelyek az ösz-
szes környéki „menetjegyinodákban « vásárigaaol-
vánnval együtt válthatók, nélkülözhetetlen reklá-
mOi képeznek. MerL ha a ceglédi látogatónak u'án-
véttel kell vasúti kedvezményt biztosító vásárje-
gyet hozatni, senki sem fog a rendesnél drágább 
jeggyel szegedi ipari vásári látogatni. A jugoszláv 
vas jlakon kedvezmény és vizumdijmentesség, illet 
ve vízummentesség lenne kieszkőz'endő a kőrnyé. 
ki szerb menetjegy inodáknek és kereskedelmi ér-
dekeltségeknek plakátokkal és vásárigazolványok-
kal való ellátása mellett. Plakát alatt természe-
tesen több szinü, feltűnést keltő felhívások érten-
dők és nem egyszínű, szimpla feliratok Azonkívül 
a vásárigazolványok ugy szerkesztendők, hogy azok 
elválasztható és a lá'ogató nevét tariatmazó ré-
sze a vásárpénztárr.ál visszatartható legyen, miáL 
tal a jövő évi vásárra nézve fontos közönség Ízlé-
sesen szerkesztett és kiállított meghívóval vendé-
gül fe&z várható 

Mindez elmaradt a szegedi ipari vásárról, pedig 
az az'ezerötszáz pengős ha'.zon könnyű szerrel 
megengedte volna ezt a reklámot, amely nem 
tizenötezer, legnagyobbrészt pesti lakost, hanem 
ötven hatvanezer szegedvidéki iparost, kereskedőt 
es mas érdeklődőt hozotl volna a vásár a. Ha-
szonra a vásárt rendező ipartestületnek csak ak-
kor van joga, ha a befolyó jövedelemből a kiállí-
tók érdekeit a legmesszebbmenően hiz'ositotta és 
kielégítette. Nyilvánvaló, hogy a pesti pifblikum 
a szegedi vásárnak nem jelentős közönsége. Ellen-

ben ötven-hatvanezer szegedvidéki és bánáÜ ipa-
ros, kereskedő a kiállított áru legnagyobb részét 
magával vitte v0lna D« még ennél is sokkal fon-
tosabb az, hogy a kiállító tudva azt. hogy a vá-
sárt nagy reklámmal* rendezték, akkor ls részt 
vesz, ha semmit sem ad el, mert a kiállítással 
járó kiadások, — helypénz, fuvar, alkalmazott, 
árurongálás, — mind "megtérülnek abból a rek-
Iámból meriiendő haszonból, amely reklámot egvrs 
kereskedő sohasem alkalmazhat, de biztosiihat egy 
fenti módon rendezett ipari vásár. 

Végül még valamit. Negvven ipanoskiállitó mel-
lé még kétszáz kereskedő I* bevonandó, azzal ter-
mészetesen, hogy csak magyar árut áUit ki Az 
ipanosnak elsőrendű érdeke az, hogy annak * 
másik kétszáz embernek ismeretsége, vevőközön-
sége az ő áruját is megtekintse, hirét az egész 
vidékre magával vigye. Be kell vonni a vásáeren-
dezés körébe • sze^etf! kereskedelmf es Ipa ka. 
marat, valamint Szpjrd várost f . akkor meg lesz 
a kívánt rendezés lehetősége és a nagy részvétel 
mellett csökkenni fog az egyes kiállító kiadása. 

Az ötödik szegedi ipari vásár előkészítő munká-
latainak már a közeljövőben meg kell kezdőd-
r.iök. Reméljük, hngv az idei rendezőbizottság, 
amely a vásár belső rendezését olv kiválóan meg-
oldotta, most már n kül^ő rendpzéaf is ugvanilven 
eredménnyel fogja e z ö.ölnl és .ikkot ne n kell 
majd jelentésében hatvanhét pengő eladási száza-
lék bevételről beszámolnia 
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Poloska és molyirlást 
teljes szavatossággal Szegeden a 138 

Lakásffertőtlenitö Vásiaia! 
CIÁN-IRODÁJA végzi t)ugonics.tér 12, telefon 31-77 

INGYEN 
semmit nem kap. d« ha megnéil kirakatainkat, 
meggyőződik róla, hogy férfi öltönyöket, felöltő-
ket, nő! kabátokat, flu és leányka ruhákat leg 

előnyösebben nólnnk 

VÁSÁROLHAT 
mert a pünkösdi nagy árleszállítás folytán ezek 
a cikkek nevetségesen o l c s ó áron kerülnek 
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