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Kerékoárt, alkatrészeket, gumit 
Déry gépáruház legolcsóbban 

részletre is 
Nagy ) a v l t d m U h c l y . 

Hegkezdődött Szegeden 
a cégtáblák ellenőrzése 

Először felszólítják az üzlettulajdonosokat, hogy a hibás cégtáblákat 
lavilsák ki 

(.A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a 
Lébnaggcrország, hogy az iparhatóság rendeleté-
re ellenőrzik Szegeden a cégtáblák feliratait Az 
eióljárósági kerületek nyomozói már meg is kapták 
ez utasítást dr. Róth Dezső tanácsnoktól, az ipar-
hatóság vezetőjétől, hojgr irják össze a városban 
a szaMbgtalan felírású cégtáblákat. Egyes városré-
szekben már meg is kezdték a nyomozók az ősz-
szeirást, legutoljára kerül sor a belvárosi keres-
kedésekre, amelyeknél, hir szerint, igen sok a 
szabálytalan cégtábla. 

A kereskedelmi miniszter rendelete ugy szól, 
hogy kihágási eljárást kell indítani mindazon ke-
reskedők és iparosok ellen, akik nem az előirt 
módon tüntetik fel cégtábláikon a nevüket Az 
ipart örvény rendelkezései szerint az üzlettulajdo-
nos a teljes nevét egyforma betűkkel köteles ki-
k i d a cégtábláján. 

A oégtblarazziáral kapcsolatban dr. Róth Dezső 
fc. tanácsnok a kővetkezőket mondotta: 

tm, A miniszter leirata értelmében a szabálytalan 

eégtáMik tulajdonosai ellen a tíbigM bíróság-
nál kell feljelentést tennünk. Az iparhatóságnak 
azonban nem az a célja, hogy egy csomó üzlet-
tulajdonost megbüntessenek, hanem az, hogy a 
cégtáblák feliratai szabályosak legyenek- Annyit 
máris megállapíthatunk, hogy meglehetős sok a 
szabálytalan felirásu cégtábla, főképen az uj, mo-
dern portályu üzlethelyiségeknél. Megnyugtatásul 
azonban közölhetem, hogy a kereskedők ellen 
nem indítunk azonnal kihágási eljárást, hanem 
felszólítjuk őket, hogy záros, rövid határidőn belül 
javítsák ki a cégtábláik feliratait. Akik a felszó-
lításnak nem tesznek eleget, azok ellen feljelentést 
teszünk a kihágási bíróságnál. 

A kereskedelmi miniszternek augusztus végéig 
kell jelentést tenni, hogy hány szabálytalan fel-
írású cégtábla van Szegeden. Az összeírással ed-
dig el is készülnek és az iparhatóság előrelátha-
tólag 10—14 napos határidőt ad majd a hibás cég-
táblák kijavítására. 

reznie a számlákat olyan vásárlásókról, ame-

lyeket már hónapokkal ezelőtt eszközölt. Azt 
sem tudja már, hogy melyik fuvaros szállítot-
ta az építkezéshez a homokot és a faanyag 
egyrészét is kéz alatt vette. A rendelet azonban 
szigorúan előírja, hogy a számlákat mellékel-

ni kell a bejelentésekhez ós ez a szigorítás bi-
zony túlságosan akadályozza a modernizálási 
akció kifejlődését. 

Lipcsében — 
szegedi szemmel 

Egy fiatal szegedi iparos: S t e f a n d e l Ká-

roly cipészmester az Ipartestületek Országos 

Központ jának és a kereskedelm iés iparkaraa-

rának ösztöndijával most németországi tanul-
mányúton van. Ezt a cikket Lipcséiből küldte 

és a német iparos és kereskedők helyzetét tár-

gyalja benne: 
Leipzig nem a német ipari termelésnek a helye, 

inkább a termelt árunak a kirakata egész Euró-

pa előtt. Ebben a kirakatben sok csodálni való 

van és a tárgyilagos szemlélő itt meg tudja érte-

ni a német iparnak nagyságát és annak jogosult-

ságát. A német ipart és kereskedelmet lélektani-

lag kell elemezni Azért, mert a német kereskedő, 

iparos, munkás először német, azután kereskedő, 

vagy iparos. A nemzeti önérzet és büszkeség any-

nyira bele van vésődve a lelkébe, hogy nincs em-

brr és nincs faj előtte, akit egyenlőnek Ismerne 

cl saját magával. Lehet az bármely nemzet ha, ha 

valami jobbat, ügyesebbet, praktikusabbat akar-

jon nekik eladni, vagy átadni, azt nem látja jó-

nak. De a bizalom teljes és minden gondolkodás 

nélkül veszi azt az árat a tömeg, ha a hatalmas, 

szétnyitott szárnya sas „Dsatscfce arbelíet" fel-

írással ragyog az áru fölött. Ha valamit ar ipa-

ros, kereskedő, avagy gyáros el akar adni való-

sággal fanatikusan hisz benne, hogy az mily jó 

és praktikus. Valósággal sízuggeszttr hatással1 

óriási lármával és reklámmal viszik bele a köz-

tudatba a német áru kiválóságát, mert a német 

polgár hisz a hirdetésnek és a reklámnak, de 

csak akkor, ha „Deutsche arbeitet" reklamirozza 

A német munkás, iparos jó] háooMzott, tág lá-

tókörű, mindennel tisztában van, gondolkozóké 

poa. Azt a német málbázómrankást, aki harmad, 

negyedmagával a hátán, az necáröl behordja a 

nagy teherkocsi szenet, vagy fát, munka után alig 

lehet elhurcoíni a szomszédos könyvesbolt eMfl. 

Már ceruza van a keziébe és jegyzi fel, hogy me-

lyik könyvet fogja megvenni. A német polgár ön-

tudatosan vesz, dolgozik és hisz, még akkor is, 

ha talán netn kapta meg azt az értéket, vagy mi-

nőséget, melyet remélt, mert ez szerint* csak vé-

letlen volt. 

A német iparos és kflwskftjft nagyon kedves, 

előzékeny, de roppant féltékeny természetű a kftl-

fakii vei szemben. Féfti az üzleti és gyártási tit-

kait. Leipzig most készül a nagy napokra; őszi 

Messe"-re, mely e bő 35-én nyílik. A szőrmések-

nek elég rosszul megy, mert a valutáris differen-

ciák miatt nincs külföldi kereslet, de ezenfelül is 

most itt drága a szőrme, egy róka, mely nálunk 

60—70 pengő, itt 45 máika. Azért sírnak, hogy ezt 

a cikket most inkább Bér* tadja eladni a kfilföM 

számára. 

Szent István hetében 
ha Budapestre utazik ne mulassza el 
megtekinteni az ország egyetlen *on-
goragyáránák. a 

MUfICA R.T. 
bemutató termeit, VII. Erzsébet kőrut 43. 

(RnynI Apolló) 

Díjtalan ssakrasrtt felvilágosítások. — OJ éa 
h u mi i t songorák P. 400 —tói. Kedvaső rész-
letfizetési feltételek. V á l t ó , keaslőai költség 
nlnca. Vétel — Csere — Javítás — Hangolás. 
Mintaraktár. Dr . Sebők F e r e n c n é Snged, 
Petőfi Sándor sugárut 13. 
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eeroeiy gyógyszerésznél. 

Bz idén a mai napig 380.000 pengfi értékű 
modernizálást hajtottak végre Szegeden 
Feltűnő visszaesés a modernizálási akcióban 

(A Délmagyarország munkatársától . ) A mo-

dernizálási adókedvezményeket a múltévben 

kezdték folyósítani és meglehetős kedvezően 
indul t ez az akció. Az első esztendő fo lyamán 

ugyanis Szegeden nem kevesebb, m in t 

1300.000 pengő értékű modernizálást hajtottak 

végre. Az illetékesek arra számítottak, hogy 

ex a kedvező kon junktura az idén folytatódik, 

a rendelkezésünkre ál ló adatok azonban azt 

mutat ják , hogy az adókedvezményekkel ösz-

szekapcsolt modernizálási akció 1935-ben sú-

lyosan visszaesett 

A városi mérnökségen pontosan nyilván-

tartják a kedvezmény alá eső modernizálás© 

k a t A múltévben, augusztus 15-ig 760.000 

pengő értékű modernizálást jelentettek be, ez 

zel szemben az idén a tegnapi napig mindösz-

sze 137-en vették igénybe a modernizálási adó-

kedvezményt és 

a modernizálások értéke csupán 

380.000 pengő. 

Ez pontosan ötven százalékos visszaesést je-

lent, aminek az az oka, hogy 

nagyobbösszegu modernizálás eb-

ben az évben alig néhány volt 

Szegeden. 

Legjelentősebb modernizálásnak számit az. 
amelyet a W a g n e r - ö r ö k ö s ö k a Széchenyi-

tér 17. szám alatti házukon hajtottak végre. 
Ennek költsége 

34.000 pengőre 

rúgott. (Tavaly özvegy H o l t z e r Gyulané a 

Rudolf-téri ingatlanát 150.000 pengő értékben 

modernizáltatta.) Jelentékeny modernizálás-

nak számit még a Tisza Lajos-körut 71. szá-

mú házon végrehajtott modernizálás is. A tu-

lajdonos: özvegy B i r ó Pálné itt 25.000 pengős 

modernizálást végeztetett. Ugyancsak a Wag-

ner-örökösök a Klauzál-tér 5. számú házukat 

modernizáltatták még 24.000 pengős értékben. 

Ezek a nagyobbösszegu modernizálások, a 

többi százharminc és egynehány pedig 

átlagosan 2000 pengős értékű mo-
dernizálás, 

pár 3000 pengős is előfordul a bejelentések kö-

zött. Az építési szezon közepén vagyunk már , 

de egyáltalán nincs kilátás arra, hogy az adó-

kedvezményekkel egyült járó modernizálási 

akció fel lendüljön. Előreláható, bogy az 1935-

ös évben a modernizálási akció még a tavalyi 

keretek felét sem fogja elérni. 

önként felmerül a kérdés, m i lehet az oka 

a modernizálási akció feltűnő visszafejlődé-

sének, hiszen megállapithatólag Szeged 19.000 

háztulajdonosa közül eddigelé alig félezren 

vették igénybe a kedvezményeket. Az érdekel-

tek körében érdeklődtünk és több helyről azt 

a felvilágosítást kaptuk, hogy az akcióval kap-

csolatos tulbürokratikus eljárás is sokakat 

visszatart a kedvezmények igénybevételétől. 

Éppen fennjártunk a mérnöki hivataihan, 

amikor a város egyik nyugalmazott főtisztvi-

selője bejelentette, hogy 12.000 pengős mo-

dernizálást hajtott végre és ennek megfelelően 

adókedvezményt kér t A kérvényéhez mellé-

kelte a modernizálással kapcsolatos számlá-

kat is, de a kisebb tételeket nem részletezte. 

Igy nem volt kü lön feltüntetve, hogy mennyi-

be került az elhasznált néhány kocsi homok 

fuvaroztatása, a mész, cement, kisebb asztalos-

munkák , hanem ezeket a kisebb tételekel egy-

összegben tűntette fel. A mérnökségen azonban 

közölték a nyugalmazott városi főtisztviselő-

vel, hogy a rendelet értelmében külön-külön 

fel kell tüntetni, hogy az építkezésnél felhasz-

nált anyagoknak mennyi volt a vételára és a 

vásárlásokat aláirt, rendes számlákkal kell 

igazolni, mert csakis igy lehet pontosan ellen-

őrizni azt, hogy mennyibe került a moderni • 

zálás. 

A főtisztviselő nem a legnagyobb ö lömmel 

vette tudomásul, hocy most utóbb kell bcsze-


