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Gombamódra szaporodnak 
Szegeden a pékmiihelyek 

Pékiparosak az engedélyek számának korlátozását kívánják 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utóbbi időben gombamódra szaporodtak el 
Szegeden a pékmiihelyek. Nem múlik el hét, 
hogy egy vagy több pékműhely nyitására ue 
kérnének engedélyt az iparhatóságtól, különö-
sen a külvárosrészekben szaporodnak az egé-
szen kiskapacitásu péküzemek. Pár évvel ez-
előtt mintegy negyven pékműhely volt Szege-
den, ez a szám évek hosszu során át alig vál-
tozott, mert ahány uj pékmühelyt nyitottak, 
majdnem ugyanannyi meg is szüntette az üze-
mét. A szakmabeliek véleménye szerint, a vá-
ros fogyasztólakos ságát tekintve, a negyven 
üzem meg is felel a szükségletnek, a nagymér-
tékben elszaporodott pékmühelyek azonban a 
legtöbb üzemnek a fennállását veszélyeztetik. 

Most a szegedi pékiparosok körében mozga-
lom indult, hogy 

a pékipari szabályrendeletet bizo-
nyos vonatkozásokban szigorítsa 
meg a város. Értesülésünk szerint 
azt kívánják a pékmesterek, hogy 
egy bizonyos számnál több pék-
műhely felállítását ne engedé-
lyezze a hatóság, mert semmi 

szükség sincs arra, hogy állan-
dóan szaporodjanak a pékmühe-

lyek. 

A pékiparosok körében hivatkoznak arra, hogy 
ujabban a hatóság nem ad ki engedélyt bi-
zonyos élelmicikkek piaci árusítására, ugyan-
csak megszigorították a zsibánisi engedélyek 
kiadását is, met túlontúl sok ilyen engedélyt 
adtak már ki. A pékmesterség azonban ké-
pesítéshez kötött iparág és az engedélyek szá-
rnál az iparhatóság csakis akkor korlátozhat-
ja, ha előzőleg a szabályendeletet megváltoz 
tatják. A szabályrendelet megváltoztatását 
csakis a közgyűlés határozhatja el és ehhez a 
belügyminiszternek kell hozzájárulnia. A pék-
iparosok körében elhatározták, hogy 

a legközelebbi közgyűlés elé indít-
ványt terjesztenek a pékmesterség 
folytatására vonatkozó szabály-
rendelet megváltoztatására nézve, 

mert a meglévő péküzemek fennállását veszé-
lyeztetik a nap-nap után szaporodó pékmiihe-
lyek. 
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Újból ellenőrzik 
a szegedi kereskedők és iparosok cégtábláit 
Lejárt a felszólítási határidő 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ke-
reskedelmi miniszter rendeletére augusztusban 
városszerte ellenőrizték a kereskedők és ipa-
rosok cégtábláinak feliratát. A törvényes ren-
delkezések szerint a cégtáblákon a cégtulaj-
donos teljes nevét kell feltüntetni és ahol ez 
hiányzott, azt a cégtáblát szabálytalannak mi-
nősítették. 

Szegeden az ellenőrző közegek száz-
ötven szabálytalan cégtáblát talál-

tak 

és a cégtulajdonosokat október elején az ipar-
hatóság felhívta arra, hogy a cégtáblák fel-
iratait a rendelkezéseknek megfelelően javítsák 
ki. 30 napos terminust állapított meg az ipar-
hatóság. ennek a határidőnek a keretén belül 
kellett kijavítani a hibás cégtáblákat. 

A felszólítási határidő a napokban 
lejárt, a jövő héten az iparhatóság 
újból leellenőrizteti a felszólított 
kfreskedők és iparosok cégtábláit. 

A nyomozóközegek az ellenőrző szemle ered-

mén véről jelentést tesznek az iparhatóságna! 
amely most már a városi kihágási bírósághoz 
továbbítja azoknak a kereskedőknek és iparo-
soknak a névsorát, akik a felszólítás ellenéic 
sem tettek eleget a cégtábla-rendelet követel-
ményeinek. Az iparhatóságnak ugyanis tudo-
mására jutott, hogy a felszólított 150 cégtulaj 
donos közül sokan nem javították ki cégtáblá-
jukat, mert abban bíznak, hogy ujabb határ-
időt kapnak erre. A miniszteri utasítás ér-
telmében azonban tovább már nem halasztha-
tó a cégtáblarendelet pontos végrehajtása és 
akiknek a jövő héten sem találják rendben a 
cégtábláját, azok ellen visszavonhatatlanul 
meginduí a kihágási eljárás. A felszólított cég-
tulajdonosoknak tehát fontos érdeke, hogy a 
jövő hét derekáig feltétlen kijavítsák szabály-
talannak talált cégtáblájukat! mert kihágási 
büntetésnek teszik ki magukat. 

A cégtáblarazziával kapcsolatban néhány fél-
reértés is törtónt. Egyes nyomozóközegek 
ugyanis feljelentették a részvénytársasági cé-
geket is, hogy a cégtulajdonos neve nincs fel-
tüntetve. A rendelkezések azonban a részvény-
társaságoknak nem teszik kötelességükké, hogy 

a cégtulajdonos nevét a cégtáblán feltüntessék, 
az iparhatóság utólag értesítette a nyomozók 
állal feljelentett részvénytársaságokat, hogy 
rájuk nem vonatkozik a cégtábla-rendelet. 

Kisiparosok közszállitásk 
követeléseinek visszatartása 
(A Dclmagyai ország munkatársától.) A kisipa-

rosok és kiskereskedők ismételten panaszolták, 
liogy a közszállitásokból eredő követeléseikre 
nézve biztosított visszatartási jogot az adóható-
ságok túlságosan szigorúan alkalmazzák a kis-
iparosokkal és kiskereskedőkkel szemben is, 
amely gyakran existenciális veszedelmet jelent 
számukra. 

A pénzügyminiszter a kisjövedelemmel rendel-
kező adózók védelme és támogatása érdekében 
már korábban intézkedett aziránt, hogy az ál-
lamkincstárral, illetőleg a helyhatóságokkal szem-
ben fennálló szállítási és váilalati járandóságok-
ra a visszatartási jog csak abban az esetben 
gyakoroltassak, ha a vállalati összeg az 1000 pen-
gőt meghaladja. Minthogy ez a rendelkezés a kis-
iparosokra és kiskereskedőkre is vonatkozik, 
ezektől az adózóktól, amennyiben a szállítások-
ból, vagy vállalkozásból eredő és az államkincs-
tárral, valamint a helyhatóságokkal szemben 
fennálló követelésük az 1000 pengőt nem haladja 
tul, adóhátralékuknak az igazolását neim kell 
kiváiim 

Arra is felhatalmazást nyertek az adóhatósá-
gok, hogy indokolt esetekben adófizetési kedvez-
ményben részesíthessék az olyan adóhátraléko-
sokat is, akiknek az államkincstárral és a hely-
hatóságokkal szembein fennálló szállítási és vál-
lalati járandósága egyébként az adóhátralék ki-
egyenlítésére lenne igényhevehető és a mér en-
gedélyezett fizetési kedvezményednek a hatályát 

^méltánylást érd-emlő kivételes esetekben az -'yen 
járandóságokra is kiterjeszthessék. 

Ehhez képest utasította a pénzügyminiszter az 
adóhatóságokat, hogy az arra valóba.n rászoruló 
kisiparosok és kiskereskedők részéről a vissza-
tartási jog gyakorlásának korlátozása iránt elő-
terjesztett egyén1 kérelmeket fokozott körültekin-
téssel és minden esetben az adózó jövedehm vi-
szonyainak, egész gazdasági helyzetének és ed-
dig tanúsított fizetési kézségéinek gondos mérle-
gelésével méltányosan bírálják el. Indokolt eset-
ben a követelések visszatartását az adóhátralék 
méltányos részösszegére korlátozzák, kivételes 
méltánylást érdemlő kőriitmémyek fennforgása ese-
tében pedig a követelések visszatartásáról egé-
szen tekintsenek el. 

Versenytárgyalási Mrek 
A makói alispáni hivatal egyenruha és sapka 

szállítására hirdet versenytárgyalást, november 
15-1 lejárattal. 

Kecskemét polgármestere papir- és irodaszerek 
szállítására irt ki versenytárgyalást, november 
15-i lejárattal. 

A makói alispáni hivatal hivatalos lap nyomdai 
előállítására könyvkötészeti munkákra és jegyzö-
könyvek előállítására hirdet versenytárgyalást, 
november 15-i lejartai . 

A szegedi helyőrségi közetkezési bizottság bas 
és tojás szállítására hirdet pályázatot, november 
22-i lejárattal. 
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