
A reklám 
és a tisztességtelen verseny 
A' kereskedelmi és iparkamara legutóbbi 

osztályülésén ismertette azt a törvényterveze-

tet, amely hivatva lesz jogtalan kinövések-

től megszabadítani az amúgy is gazdasági 

gondoktól terhelt, lesújtott legitim kereske-

delmet. A rendelkezésre álló idő olyan kevés, 

hogy ezt a tervezetet szélesebb rétegek bevo-

násával letárgyalni nem állott módjában a 

kamarának. De éppen a kamara beltagjai hi-

vatottak a törvény szerint e kérdésben és ész-

revételeikkel a szükséges módosításokra fel-

hívni a törvényalkotók figyelmét. A kérdéssel 

foglalkozni szükségesnek tartom a nyilvános-

ság előtt is, hogy azok is tudjanak a készülő 

törvényről, kik érdemben bár nem szólalhat-

tak fel, de létfenntartási érdekük a tervezet 

mielőbbi törvényre emelése. 

A tisztességtelen verseny a múltban is 

rendszabályozva volt már az 1884. évi t. e. 

által is. Azóta pedig az 1923. évi V. t. c. volt 

hivatva a tisztességes kereskedelmet oltal-

mába venni a tulkapásokkal szemben. Nem 

is az eddigi törvények lanyhaságán mult, 

hogy az utóbbi évek súlyos gazdasági krízise 

kitermelt egy olyan mérvű tisztességtelen ver-

senyt, amit maga a kereskedőtársadalom né-

zett megtorlás nélkül. 

Jellegzetessége a tervezetnek, hogy végre 

hozzáértők és az érdekeltek meghallgatásá-

val készült. És ha egyes vonatkozásaiban tul-

szlgornnak is tűnik, ezen enyhíteni önma-

gunk elleni vétek volna. Hogy miért nem tar-

tom szemelőtt és elég fontosnak kíméletben 

részesíteni a rászorulókat, csak azzal támaszt-

hatom alá, hogy ez nem a szociális és kollé-

giális érzet hiánya, vagy gyengesége, — de 

a mult példái igazolják, hogy egy cég ilyen-

irányú tevékenysége egész szakmákat tett 

tönkre anélkül, hogy az illető önmagán segí-

tett volna. 

Nap-nap után látunk jóformán másodlé-

pésenként hangzatos reklámokat, amelyek ki-

merítették a fennálló törvény kritériumát. És 

a magunk elkeseredett küzdelmében nem 

igyekszünk védekezni. Ez a törvénytervezet 

nem üldözni lesz hivatott a kereskedelmet. 

Ellenkezőleg, a kereskedői tisztességet kíván-

ja felemelni érdemes nivójára és a fogyasz-

tó-, vásárlóközönség nehezen kuporgatott fil-

lérjeit, pengőit odairányitani, ahol bizalom-

mal és nem félrevezetés árán vásárolhat. Fi-

gyelmébe ajánlom ezuttal tehát nemcsak ke-

reskedő kartársaimnak, de a vásárlóközön-

ségnek is, hogy járjon el a törvény szellemé-

ben és biztosított jogaival lépjen fel. 

A kamarai ülésen is szóvátettem és fontos-

nak tartom a reklám fennmaradását, sőt le-

hető kiszélesítését épen a vásárlás fokozására, 

de meg a közönség tájékoztatására is. De le-

gyen a reklám az igaz tényeknek megfelelő 

és nem a közönség, ne a kereskedőtársadalom 

érdekeit kijátszó, vagy megtévesztő. Ezért kér-

tem, hogy a megengedett karácsonyi és hús-

véti alkalmi vásárok ne 8 napra terjedhetők 

legyenek, de legalább 3 hétre engedélyeztes-

senek. 

Németországban, a karácsony igazi hazá-

jában egy karácsonyi kampányra építik fel 

az egész téli szezont. Akkor mindenki vásárol. 

Akinek összegyűjtött pénze van — erre taka-

rékoskodott egy éven át. És ez ad a nehéz gaz-

dasági viszonyok között lüktető erőt, vérke-

ringést a legmostohább időkben is a felké-

szült kereskedőnek. Hatalmas ősszegeket köl-

tenek el reklám céljaira. Araikat szívesen 

mérséklik, hogy ezáltal is fokozzák a vétel-

kedvet és lehetőséget nyújtsanak a vásárlás-

ra. Az újságok hirdetései valóságos alma-

nachkcnt szolgálnak utmutaiásul: ki-mit-hol 

vásárolhat. De a Hirdetések — valódiak. Le-

gyen egy hirdetés eredeti és ötletes, — de 

legyen mentes a rosszindulatú félrevezetéstől. 

Amerika, a „business man"-ek hazája iga-

zolta: reklám nélkül a vásárlási kedv felényi 

sem volna. Ez az ő méreteikhez képest is a 

legjelentősebb rezsitétele az üzemnek: a hir-

detés, a reklám, a népszerűség. Ma, amikor az 

üzleti forgalom annyira lecsökkent, az or-

szág érdekei is ugy kívánják, hogy e hajszál-

I | Q Gsütörtök. Róin. kath. B. Margit. Prot. 
Sára. A nap kel 7 óra 41 perckor, 

nyugszik 4 óra 41 perckor. 

* -ni könyvtár (központi egyetem, l. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és önnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyó irat csere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak. Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Keleimen-
ncca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged. 
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Török Már-
ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364). 

— Tisztelgő küldöttségek a főispánnál. Szer-
dán délelőtt ismét számos tisztelgő küldöttség 
kereste fel Bárányi Tibor főispánt. Dr. Kogu-
towitz Károly egyetemi tanár az Alföldkutató 
Bizottság nevében üdvözölte és kérte, hogy tá-
mogassa a bizotságott közérdekű munkájában. 
A főispán kijelentette, hogy örömmel áll a 
bizottság rendelkezésére. A cserkész-szövetség 
küldötségét dr. Máriaföldy Márton vezette a 
főispán elé, a zákányi katolikus egyházközség 
s a zákányi gazdakör küldöttségét Gárgyán 
Imre. Üdvözölte a főispánt az Ujszegedi Szent 
Vince Egyesület küldötsége, Szatymaz kül-
döttsége, a testnevelési felügyelőség és dr. 
Meskó Zoltán tábornok-orvos vezetésével a 
szegedi orvosszövetség küldöttsége. 

— Temetés. Szerdán délután mély részvét mel-

lett kisérték el utolsó útjára a tragikus körülmé-

nyek között elhunyt dr. Kornis Bélát, a szegedi 

ügyvédtársadalom ismert, értékes tagját. A zsidó 

temető cántermét teljesen megtöltötte a gyászoló 

közönség, a gyászszertartáson számosan jelentek 

meg a város társadalmának minden rétegéből. A 

gyászszertartás Lamberg Mór főkántor és a kó-

rus énekével kezdődött, majd dr. Frenkel Jenő 

rabbi mondott gyászbeszédet. A szertartás után 

dr. Vtnkler Elemér lépett a koporsóhoz, aki az 

ügyvédi kamara nevében búcsúzott dr. Kornis 

Bélától. Méltatta érdemes munkásságát és ki-

emelte azt a tényt, hogy Kornis Béla husz év óta 

választmányi tagja volt az ügyvédi kamarának. 

A koporsót ezután a gyászolók nagy tömege ki-

kísérte a sírkertbe, a simái dr. Szécsényi István 

mondott búcsúztatót az elhunyt baráitai nevében. 

Dr. Komis Béla koporsóját ezután elhantolták. 

— korányi professzor: a szegedi egyetem 
díszdoktora. Budapestről jelentik: A kormány-
zó a kultuszminiszter előterjesztésére megen-
gedte, hogy a szegedi Ferenc József Tudo-
mányegyetem dr. báró tolcsvai Korányi Sán-
dor budapesti tudományegyetemi tanárt, fel-
sőházi tagot kimagasló tudományos érdemei-
ért az orvostudományok tiszteletbeli doktorá-
vá avassa és részére a tiszteletbeli orvosi okle-
velet kiszolgáltassa. 

— Dr. Forpássy Gyula kinevezése. A kormány-
zó dr. Korpássy Gyulát, a szegedi Ítélőtábla érde-
mes kiváló szaktudásu biráját kúriai bíróvá ne-
vezte ki. Az újonnan kinevezett kúriai biró rövi-
desen leteszi ax esküit és Budapesten átveszi uj 
hivatalát 

1 . 19 

erecskék (a kereskedelem) újból megtelittes-

senek és biztosítsák az adófizetés, teherbírás 

révén az egész államszervezet vérkeringését. 

A célt, hogy korrekt kereskedő hirdetései ser-

kentsék vásárlókedvre a fogyasztót és rend-

szabályozni a visszaélőket, ezt kívánja bizto-

sítani az uj törvénytervezet. Ennek pedig 

hasznát látja majd ugy a közönség, mint a 

kereskedelem. 

Korda Jenő. 

— A lakbérleti szabályrendelet. A jogügyi bi-

zottság dr. Pálfy József polgármesteriielyettes el-

nöklőivel szerdán délután kezdte meg az aj lak-

bérleti szabályrendelet tervezetének tárgyalását, 

amely előreláthatólag néhány napig eltart. A szer-

dai tárgyaláson nagy vita volt a fölmondás kér-

désének szabályozása körül és az a vélemény ala-

ki'lt ki, hogy az éves lakások bérletét a bérleti 

idő első esztendejében ne lehessen felmondani, de 

viszont az első évben a lakbért se emelhesse a 

háztulajdonos. A bizottság a tervezet tárgyalását 

csütörtökön folytatja. 

— Sik Sándor szerről estje PécsettTsik Sándor, 
a szegedi egyebem irodalmi tanára február 2-án 
szerzői estét tart Pécsett a Katolikus Leány Klub 
rendezésében. 

x Óráját javíttassa Biró Dezső órásmesternél. 

— Tanyai küldöttségek. Szerdán délelőtt két 

tanyai küldöttség járt dr. Pálfy József polgár-

mester-helyettesnél. Az egyik Felsőtanyáról jött 

és piacot kért a Petróczy-iskolához. A polgár-

mesterhelyettes megígérte, hogy a kívánságot sür-

gősen letárgyaltatj« az illetékes szakhivatalofc-

kal. A másik küldöttség a Feketeszéli Polgári 

Kör nevében a kunhalmi állomáshoz vezető ut 

rendbehozását kérte. A kérelmet a polgármester^ 

helyettes a mérnöki hivatallal véleményezteti 

Vicki Baum: Baleset. Lohwinckel közép-
kori kis német város, hihetetlenül vén házak-
kal s még ósdibb lakosokkal. Noha a város-
kába már bevonult az uj gyárral együtt a ka-
pitalizmus. a rádió képében a technika s az 
ifjúság révén a sport, a hétezer lélek, aki eb-
ben az istenhátamögötti fészekben tengeti éle-
tét, mégis jó száz évvel maradt el időszámí-
tásunk mögött. Valósággal üdítő szenzáció te-
hát, amikor a város határában felborul egy 
berlini autó egy hires gyárossal, egy még hí-
resebb színésznővel s egy leghíresebb boxbaj-
nokkal. Mindhárman jelentéktelen sérüléseket 
szenvednek, csak a soffőr hal bele sebébe. 
A so ff őrt eltemetik, a betegeket különböző csa-
ládoknál szétosztják, — de ez a négy idegen — 
három élő és egy halott — gyökerestől kifor-
gatja a kisvárost álomszuszék nyuggímáböl 
Az ódon házaknak minden ablaka kinyilik, a 
bemohosodott lelkek kitárják magukat s özön-
nel, forrón dől Lohwinckelbe a napsugár, az 
élet. A szép és visszahozhatatfan napokért azon-
ban drágán kell megfizetni: váratlan kis ka-
landok nyomában tragédiák, katasztrófák, ösz-
szeomlások következnek. Aztán az idegenek, az 
élet démonai, gyógyultan — bár belsőleg kissé 
maguk is megsebezve — elvonulnak a város-
ból s Lohwinckel visszadől békés, nagy ál-
mába. Vicki Baum regénye az Athenaeum 2 
pengős könyveinek sorozatában jelent meg. 

x írja. hadnagy: ma este. 
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