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Férfi kalapok 
belül adjak be az Intézetnél a 3 fillér kirovása 
ellen felszólamlást, talán félesztendő múlva 
megkapom a kedvező elintézést. Más részük azt 
tanácsolta, hogy helyezkedjem a passzív rezisz-
tencia álláspontjára és várjam be a fejlemé-
nyeket. Azokat, akik ezen a véleményen vol-
tak, főleg az érdekelte, hogy a három fillér 
után az Intézet miként fogja a havi 2 százalék 
késedelmi pótlékot felszámítani. Esetleg az se 
lett volna utolsó mulatság, ha három fillér 
tartozás fejében végrehajtanak. 

Törvénytisztelő ember lévén, nem hallgat-
tam ezekre a csábos ajánlatokra, hanem fizet-
tem. A tartozás kiegyenlítésére az utasításban 
foglalt lehetőségek közül a közvetlen fizetés 
módozatát választottam és május 9-én dél-
előtt 9 órakor a három fillért az Országos Tár-
sr.dalombiztositó Intézet szegedi kerületi pénz-
táránál befizettem. A fizetés teljesitéséről 5324. 
szám alatt igen szép perforált nyugtát kaptam, 
ellenőr és pénztáros aláirásával, az Intézet ke-
rek bélyegzőjével ellátva. Ahogy a hivatalos 
kezelést ismerem, a befizetés után megindult 
a hivatalos eljárás: az összeget bevételezték, 
naplózták, számfejtették, a tartozást leírták, 
egyszóval az ügyemet rendezték és már nem 
vagyok kitéve a végrehajthatóság veszedelmé-
nek. 

Mindezek után szeretném megállapítani, — 
ha ugyan ez egyáltalán lehetséges, — hogy 
mekkora volt az az energia- és időmennyiség, 
amit ez a három fillér megemésztett. Talán 
nem tévedek, ha megkockáztatom azt a felte-
vést, hogy pusztán a papír, tinta és miegyéb, 
amit az ÖTl ennek a három fillérnek a meg-
szerzésébe befektetett, érték dolgában szintén 
meghaladja a három fillért. Mi szükség van 
akkor arra, hogy az adminisztrációt ilyen lap-
páliákkal terheljék és az élet számára ilven 
humoros eseteket produkáljanak? 

A mesterségem hozza magával, hogy én 
meglehetősen ismerem a hivatalos adminiszt-
ráció gépezetét és tudom azt is, hogy egy hi-
vatalt nem lehet magángazdasági elvek min-
tájára vezetni. Csak a kívülállók naivitása ál-
lithat fel olyan követelményeket, hogy a hiva-
talos életben a kommercionális elvek érvé-
nyesüljenek. Ha ez megtörténnék, másnapra 
szétzüllene az egész hivatalos apparátus. Egy 
privát üzletben a főnők feljogosíthatja a se-
gédet, hogy a „kuncsaftnak" 10 vagy 20 szá-
zalékot elengedhet: ilyesmire azonban az adó-
hivatali, vagy OTI segédet nem lehet feljogo-
sítani. És mégis az ilyen három filléres fize-
tési meghagyások nincsenek rendjén. Legke-
vésbé sem hibáztatom azokat a kétségtelenül 
derék tisztviselőket, akik az ilyen ügyeket in-
tézik: ők csak a kötelességüket teljesitik és én 
csak sajnálom őket, ha a kötelességteljesítés 
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ilyen eseteket produkál. De valahogy a rend-
szerben van a hiba, amelynél ilyen esetek le-
hetségesek. Vagy meg kellene állapítani egy 
olyan alsó értékhatárt, amelyen alul már a hi-
vatal a követelés behajtására ráfizet s az ilyen 
követeléseket egyszerűen törölni kellene, vagy 
pedig a nagy és költséges apparátus megmoz-
gatásának mellőzésével az ilyen ősszegeket 
hozzá kellene csapni a kővetkező kirováshoz. 

Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy az 
OTI nemcsak velem áll szemben, aki ezúton 
hálás köszönetét fejezi ki a szegedi kerületi 
pénztárnak, hogy milyen nagyszerű témát ka-
pott a vasárnapra írandó cikke számára, hanem 
az OTI kuncsaftjai kereskedők, iparosok, tiszt-

viselők, ügyvédek, orvosok, akiknek sokkal 
drágább az idejük, semhogy három filléres 
ügyek intézésébe esetleg fél napokat belefek-
tessenek, nem fizetés esetén ellenben magukat 
mindennemű kellemetlenségeknek kitegyék. 
Mert méltóztassék csak elképzelni, ahogy az 
OTI ezt a három fillért komolyan veszi a be-
hajtásnál, bizonyára komolyan veszi a bizo-
nyítványok kiállításánál is. Már pedig aki 
hátralékban van, annak az OTI nem ad iga-
zolást és nem veheti fel bármely közszállitási 
járandóságát. És végezetül a nem fizetőnek feje 
felett lebeg állandóan a végrehajtás lehetősége 
is. Vagy talán idáig mégsem lehet elmenni — 
három fillérért? 
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Miért olcsóbb a szegedi szappan Pesten, 
mint Szegeden 

A nemzetközi vásárról hazaérkező szege-
diek, mint kuriózumot mesélik, hogy Buda-
pesten egyes üzletek és áruházak olcsóbban 
árusítják a szegedi szappant, mint aljogy azt a 
szegedi szappanfőzőknél lehet kapni. Tekint-
ve, hogy a szegedi szappan, Szeged egyik kü-
lönlegessége, amelynek híre vetekszik a pap-
rikáéval, szükségesnek tartottuk utánajárni a 
dolognak és kinyomozni a nyitját. Megtudtuk, 
hogy a nagy olcsóság magyarázata az, hogy 
az a szappan, amit Pesten „Szegedi szappan" 
elnevezés alatt árusítanak, egyáltalán nem 
szegedi, sőt nem is szegedi módszer szerint 
készül. A Szegeden készülő „Szegedi szappan" 
zsírtartalma ugyanis 60—70 százalék, míg a 
budapesti „Szegedi szappan" alig tartalmaz 40 
százalék zsiradékot. Igv aztán természetesen 
nem nehéz az árakart. lenyomni. Miután a ke-
reskedelmi miniszter szerint, a szegedi szappan 
elnevezés nem a származási helyet jelenti, ha-
nem azt, hogy a szappan szegedi módszer sze-
rint készül, a szegedi szappanfőzők oly módon 
akarnak vé(W*aú az illegális verseny ellen, 

hogy sorjában feljelentést tesznek azok ellen a 
budapesti szappanfőzök ellen, akik silány mi-
nőségű szappant hoznak forgalomba „Szegedi" 
elnevezés alatt. Miután a hangzatos reklámok 
a kereskedőket is félrevezetik, akik szintén 
i-.sak »* árat nézjk és nem a minőséget, a bíró-
ságtól várnak oltalmat a tisztességtelen kon-
korrenciával szemben. A szegedi köznöségnek 
azonban, amely tisztában van a sokféle szap-
pan közötti különbséggel, kötelessége az igazi 
SxöRedi saaopan" mellé állni, sót kötelessége 

Budapesten és egyebütt a legszélesebb körben 
felvilágosítani mindenkit, hogy igazi szegedi 
szappant csak a szegedi szappanfőzők készí-
tenek, akik súlyt helyeznek a régi tisztes ipar 
jóhirének fenntartására. 

Az, hogy pesti szappanfőzők igyekeznek 
külsejében is utánozni a szegedi szappant és 
hogy a régi primitív darabolási módszert is 
utánozzák, ne tévesszen meg senkit, mert ez 
is csak olyan üzleti fogás, mint a szappanba 
belepréselt „Szeged" bélyegző, amely a közön-
ség félrevezetésére van szánva. 

Filléres vonalok 
a szegedi ipari vásárra 
(A Délmagyarország munkatársától.) Két hét 

múlva nyílnak meg a szegedi ipari vásár kapui. 
A vásár területének kibővítése lehetővé tette, 
hogy 50 százalékkal több iparos vehet részt az 
idei vásáron. Az összes ipari szakmák felvonul-
nak a tavaszi vásáron, mely iránt az ország min-
den részéből nagy az érdeklődés. A vásár vezető-
sége minden eszközt megragad, hogy a vásár-
ral kapcsolatosan Szeged idegenforgalmát nö-
velje. Mint már jelentettük, a vásárral kap-
csolatosan az ipartestület pályázatot irt ki kö-
zépiskolák tanulói számára a szegcdi ipari 
vásár jelentőségének méltatására. Az ipartes-
tület vezetősége felhívja a pályázaton résztve-
vő diákokat, hogy a pályázat beadásának vég-
ső halárideje május 27 déli 12 óra. A tápéi pa-
rasztszinészek szegedi vendégjátéka ügyeben is 
előrehaladtak a tárgyalások. Dr. Boga Dezső, 
akinek „Hős Sárkány Dániel" cimü darabját 
nagy sikerrel mutatták be a tápéi színészek, 
megállapodtak a vásárbizottság vezetőségével, 
hogy a darabot május 28-án mutatják be Sze-
geden. 

A szegedi ipari vásár idegenforgalmát a 
vasúti kedvezményeken kívül filléres-vonatok 
fogják előmozdítani. Május 28-án Budapestről 
és Gyuláról, junius 4-éri pedig Miskolcról in-
dít a Máv. filléres-vonatokat Szegedre. Tekin-
tettel arra, bogy a Szeged—bajai müut a na-
pokban elkészül, a vásarbizottság kérte a Ma-
vart-tól, hogy a szegedi ipari vásárra Bajáról 
indítson olcsó autóbuszjáratot A Mavart igaz-
gatósága most arról értesítette az ipari vásárt, 
nogv május 28-án Bajáról autóbusz külön-
járatot indit Szegedre. Folynak az előkészüle-

tek a bécsi vendégek szegedi látogatásának az 
előkészítésére is. Ezzel kapcsolatosan lépéseket 
tesz a vásár abban az irányban, hogy ugyan-
azokat a kedvezményeket megkapja a szegedi 
ipari vásár, mint amelyeket a Nemzetközi Vá-
sár külföldi látogatói élvezték. 

A Délvidéki Kongresszus előkészületei a be-
fejezéshez közelednek. A kongresszuson meg-
jelennek a kamarai kerület összes kereskedő és 
ipartestületei, valamint a közigazgatási ható-
ságok kiküldöttei. A kongresszus előadói: Kör-
mendy Mátyás országgyűlési képviselő, Pász-
' t József, a Délmagyarország felelős szerkesz-
tője, Blanlz Béla dr.*(Hmvásárhely), Steinber-
<]er Imre (Békéscsaba) és Tomasits Gyula (Ba-
ja.) 
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H A R M A T V I Z 
A Hungária gyógyforrás 40 fokos rádium és llthiu-
mos hőfrrás. Kiváló gyógyhatású gvomorsavtul-
tengés, vese és hólyag bántalmaknál. Kapható 
minden Jobb fűszer- és csemegeüzletben a követ-
kező árakon : 1.5 literes 46 fillér, 1 literes 34 fil-
lér, —.5 literes 20 fillér (üveg nélkül). Szegedi fö-
lér akat KOCSIS FERENC-nét Teleion 14-52. 231 


