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Bankkölcsönnel felezik be 
a Somogyi-telepi templom építését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pár 
héttel ezelőtt hirtelen megakadt a Somogyi -
telepi templom építése. Az építési munkát a 
pénzhiány miatt kellett abbahagyni, mintegy 
8000 pengőre volna még szükség, hogy a leg-
fontosabb munkálatokat elvégezhessék a 
templom épületén. A Somogyi-telepi egyház-
község ekkor a városhoz fordult és azt kérte, 
hogy a költségvetésileg biztosított városi se-
gélyt adják ki részére. Kitűnt azonban, hogy 
az idei költségvetésben nincs fedezet a temp-
lomépitésre cs a városi hozzájárulást legjobb 
esetben csak a jövő évben kaphatják meg a 
somogyitelepiek-

Az épités folytatásával azonban nem lehe-
tett várni és a telepiek másféle megoldás után 
néztek. Sikerült is megállapodniuk az egyik 

szegedi pénzintézettel, amely évi 8 százalékos 
kamatozás mellett 8000 pengő kölcsönt folyó-
sít részükre. Értesülésünk szerint dr. G1 a 11-
f e 1 d e r Gyula megyéspüspök is hozzá járult 
már a bankkölcsön felvételéhez és a város ha-
tósága sem ellenzi azt. Ilyen körülmények kö-
zött a napokban felveszik a pénzt a somogyi-
telepiek és közvetlen ezután folytatják az épít-
kezést. 

Elsősorban a templomépület ajtaját és ab-
lakait szereltetik fel és a még hátralévő szere-
lési munkálatokat fejezik be. Azt számítják a 
somogyi telepiek, hogy szepteml>erben elké-
szülnek a még hátralevő munkálatokkal és 
legkésőbb október elején már megtartja az el-
ső szentmisét dr. K a r á c s o n y i Guidó plé-
bános Somogyi-telep uj templomában. 

A szegedi kamara területén 
a kisipari és kereskedői kölcsönnek 

csak a felét törlesztették vissza 
Legrosszabb a visszafizetés aránya Szegeden, legjobb Szentesen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi kereskedelmi és iparkamarában most ál-

lították össze a kisipari és kiskereskedelmi 

kölcsön statisztikáját. 

A kamara területén kisipari és 

kiskereskedelmi kölcsön céljaira 

53.850 pengőt fizettek be. 

Ennek közel a felét az á l lam adta, a másik 

felét pedig az érdekelt városok, illetőleg köz-

ségek adták. Szegeden, mint ismeretes, 20.000 

pengő állott a hitelakció céljaira. 

A kimutatásból megállapítható az, hogy a 
kamara területén 475 kisiparos részére eddig 
35.606 pengő kölcsönt folyósítottak, 133 keres-
kedő pedig 13483 pengő kölcsönt kapott, ösz-
szesen 608-an kaptak kölcsönt 49.089 pengő 
értékben. A rendelkezésre álló összeg 90 száza-
lékát tehát kihelyezték a kereskedők és kis-
iparosok között. 

A kölcsönök visszafizetése már nem a ki-
ránt mértékben történt. A julius l-ig esedékes 
összegből ugyanis az iparosok részéről 51.79 
százalékot, a kereskedők részéről pedig 68.51 
százalékot fizettek vissza. 

Az együttes arány 55.91 százalék, 

az esedékes összeg 44 százalékát 

tehát az érdekeltek nem törlesz-

tették vissza. 

Ez rendkívül lehangoló és a legkomolyabb for-

mában veszélyezteti a kölcsönakció további 

lebonyolítását. A cél ugyanis az volt, hogy a 

kölcsönben minél szélesebb rétegben részesí-

teni fogják a kisiparosokat cs a kiskereskedő-

ket. A vontatott törlesztés miatt azonban az 

arra érdemesek közül igen sokan elesnek at-

tól, hogy kölcsönhöz juthassanak. 

Külön kell foglalkoznunk 

Szeged 

kölcsönakciójával. Itt eddigelé 156 iparos 

10.990 pengőt, 60 kereskedő pedig 5.459 pengő 

kölcsönt kapott, összesen 16.449 pengő köl-

csönt helyeztek ki. A visszafizetések folytán 

ezidőszerint rendelkezésre áll még az iparosok 

részere 5417. a kereskedők részére 3770 pengő. 

A visszafizetés tekintetében Sze-

ged a legrosszabb arányt vallhat-

ja magáénak, 

még 
az átlagos arányszámnál is rosszabb a 

szegcdi. Az iparosok részéről ugyanis Szege-
den mindössze 3075 pengőt fizettek vissza és 
ez 39.09 százaléknak felel meg; 

a kereskedők 2561 pengőt törlesztettek, ez szá-

zalékban kifejezve 86.26 százalékot jelent. Az 

együttes arányszám 51.98 százalék. 

összesen 5636 pengőt fizettek 

vissza a kölcsönben részesült sze-

gedi kisiparosok és kereskedők, 

holott esedékes lett volna 10.844 

pengő. 

Szeptember havi juDileumi slágerünk. 
Egy darab J és fél literes koráll pinos fazék —.78 P 
Egy drb 3 literes koráll piros fazék 1.18 P 
Egy drb 4 literes koráll piros fazék 1.38 P 
Egy drb 5 literes koráll piros fazék 1.78 P 
Egy drb 6 literes koráll piros fazék 1.08 P 
Kgy drb 3 és fél literes nehéz barna lábos 1.78 P 
Egy drb 4 literes nehéz barna lábos 1.98 P 
Egy drb 8 literes horg. mosófazék 
Bgy drb dió- és zsemlyeörlő 

-.98 P 
-.68 P 

E D T I n v c s a R M O K 
Üveg, porcellán, fayence, zománcozott edények é» 
háztartási cikkek nagy raktára. — Menyasszonyi 

kelengyék minden árfokozatban. 

Kijelentették nekünk a kamarában, hogy 

ilyen rossz arányszámra még a legpesszimisz-

ti'kusabb gondolkozás mellett sem számítot-

tak. Mindenütt az iparosok legalább 50 száza-

lékos arányban igyekeztek visszatörleszteni a 

kőlcsönüket, Szegeden azonban még 40 száza-

lékát sem fizették vissza az esedékes össze-

geknek. 

Szépen teljesítették ellenben a kötelezettsé-

güket 

Szentes 

iparosai és kereskedői. A kamara területén a 

szentesi eredmény a legszebb, mert itt az ipa-

rosok az esedékes kölcsönnek 70.85 százalékát, 

a kereskedők pedig 59.66 százai (kát fizették 

I vissza- Az együttes arány: 67.09 százalék. 

I A kereskedelmi és iparkamara területén a 

! statisztika szerint a rendelkezésre bocsájtott 

közel 54.000 pengőből, rendelkezésre áll még, 

az iparosok részére 10.456, a kereskedők ré-

szére pedig 8762 pengő, összesen 19.218 pengő. 

A koniárkérdés 
a környéki ipartestületek 

körzet! nagygyűlésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szeptem-

ber 8-án a környéki ipartestületeik Szarvason, a 
szarvasi ipartestület 50 éves fennállása alkalmá-
ból körzeti nagygyűlést tartanak. A nagygyűlés 
tárgysorozata a következő: 

1. Elnöki megnyitó és a jubiláns ipartestület 
üdvözlése. Tartja Kovács Mihály, a körzeti szö-
vetség elnöke, Békéscsaba. 

2. A kézmüiparosság általános helyzetének is-
mertetése. Tartja Papp József, az 1POK elnöke, 
Budapest. 

3. Koniárkérdés, a kisiparosság védettsége sth. 
I Előadó Holub János asztalosmester, Szarvas. 

4. Az ipartörvény 4. és 47. szakaszainak módo-
sitása. Előadó Leelősy Albert ipartestületi alel-
nök, Békéscsaba. 

5. A közszálhtás sérelmei. Előadó Kiss Mihály 
szabómester. Szarvas. 

6. A legutóbbi körzeti gyűlés határozatanak 
végrehajtása. Előadó Elekes Gyula körzeti titkár, 
Békéscsaba. 

7. Indítványok. 

Öszi 
bevásárlásainál 

meg nc feledkezzen 

a Délmagijarország 
takarékossági bélyegeiről. 

3—5 százalékot 
megtakaríthat. 


