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B legmodernebb ipari felszereléseket 
küldte Szegedre a kereskedelmi miniszter 
a tanmiihelyek számára 
Három bél múlva megkezdődik az ipari tanfolyam 

(A Délmagyarország munkatársától.) Je-
lentette már a Délmagyarország, hogy az ipa-
ri tanműhelyek felszerelése megérkezett Sze-
gedre. Egyelőre négy műhely felszerelését 
küldte el Szegedre a kereskedelmi miniszter: 
cipész-, szabó-, szabász- és fuvó-lakkozó min-
tamühelyek felszerelését. A felszerelések kom-
plettek és a négy mintamühelyben már meg is 
lehetne kezdeni a gyakorlati és elméleti okta-
tást. Erre azonban valószínűleg csak 2—3 hét 
rrralva kerül sor, amikor a többi tanműhely 
felszerelése is megérkezik. 

A nagy értéket képviselő felszereléseket dr. 
G s e r z y Mihály, a kereskedelmi és iparka-
mara titkára vette át leltár szerint és az ipa-
rostanonciskolában helyeztette el. A négy 
mintamühelynek itt lesz a törzshelye, amely-
nek vezetésével A n t a l Dénest, az iparosta-
rtonciskola igazgatóját bizták meg. Az első 
ipari mintamühelytanfolyamok Szegeden lesz-
nek, később azonban a felszereléseket vidékre 
is elküldik, azokba a városokba és községek-
be, ahol nagyobb számban lesz érdeklődés a 
tanfolyamok iránt. Az egyes helyeken szer-
vezendő tanfolyamokra Szegedről dirigálja a 
kamara a mintamühelvek felszerelését. Terv-

be van véve, hogy Szegeden kivül Hódmező-
vásárhelyen, Szentesen, Csongrádon, Szarva-
son, Gyulán, Békéscsabán és Makón szervez-
nek egy, vagy több ipari mintatanmühely-tan -
folyamot, amely több hétig tart. 

A minap jelen voltunk a mintamühelyek 
felszereléseinek osztályozásánál. A felszerelé-
sek rendkívül nagy értéket képviselnek, a leg-
modernebb munkaeszközök találhatók köz-
tük. Két 6 és félmázsás satu egyik legsúlyo-
sabb darabja a többszáz darabból álló tanmü-
helyberendezésnek. Kilenc speciális varrógép, 
szabó- és cipészgépek, villanyvasalók, o'lók, 
harapófogók, elektrómotorok érkeztek nagy-
számban a szállítmánnyal. Az asztalosiparban 
ujabban használatos furó- és lakkozógépek, 
festékszóró pisztolyok, gyalupadok, különféle 
modern szerszámok érkeztek, de megfelelő bú-
torzatot is küldött Szegedre a minisztérium, 
igy kellően felszerelt munkaasztalokat, szekré-
nyeket, sőt még suszterszékek is érkeztek meg-
felelő számban. 

A felszerelések az iparostanonciskolában több 
nagy termet töltenek meg és megfelelő elren-
dezésük éppen elég gondot okoz. 
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H sütőipar abbahagyásának 
be nem jelentése - kihágás 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
egyik vidéki sütóiparos terheltet az alsófoku 
rendőri büntetőbíróságok felmentették az alól 
a vád alól, hogy iparának abbahagyását az 
iparhatóságnak előzően nem jelentette be. A 
Kihágási Tanács az ipartestület fellebbezése 
folytán megváltoztatta a másodfokú felmentő 
Ítéletet és a terheltet sütőipara abbahagyásá-
nak az elsőfokú iparhatóságnál való be nem 
jelentése miatt bűnösnek mondotta ki és 10 
iwngő pénzbüntetésre itélte. Az itélet megoko-
lása szerint az 1884. évi XVII. t. c. 55. szaka-
sza többek között a sütőíparosokra is kötele-
zőleg rendeli, hogy iparuk félbenhagyását, il-
letve erre vonatkozó szándékukat az iparható-
ságnál bejelentsék. A másodfokú rendőri bün-
tetőbíróság a szóbanforgó ügyben terheltet az-
zal az indokolással, hogy sütőipara abbaha-
gyása folytán a közönségre a napi szükséglet 
lekintetében hátrány nem származott, a be-
jelentés elmulasztása által elkövetett kihágás 
vádja és jogkövetkezménye alól felmentette. A 
másodfokú büntető bíróságnak ez az állás-
pontja nem helytálló, mivel a törvény ezt a be-
jelentési kötelezettséget feltételhez nem köti. 
Terheltet tehát, aki ezen kötelezettségnek nem 
lett eleget, a másodfokú itélet indokolásában 
felhozottak figyelmen kivül hagyásával bün-

tetni kellett. A hivatkozott törvényszakasz a 
következőket mondja: „Sütők, mészárosok és 
kéményseprők az elkezdett iparüzletet tetszés 
szerint félbe nem szakithatják, hanem kötele-
sek ebbeli szándékukat az iparhatóságnak be-
jelenteni és ennek meghagyására az ipart még 
bizonyos ideig, sütők négy hétig, kéménysep-
rők és mészárosok legfeljebb három hónapig 
folytatni. 

B J I B A K O C S I T k é s z í t ő t ő l ! 
Legszebb kariosonyi ajAndék. — Oleaó, megbízható! 
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Kivitel Németországba 
A német viszonylatban december 5-én éietbe-

lépett uj fizetésfprgalmi rend következtébe a 
Németországba irányuló áruküldemények ex-
portőrjei az eddigi rendszertől eltérően arra 
tartozinak kötelezettséget vállalni, hogy a szál-
lítmányok ellenértéke gyanánt befolyt márka-
összegeiket a devizakompenzácíóra feljogosított 
hat magyar pénzintézet egyikének megvételre 
felkínálják- E/ek a pénzintézetek a követke-
zők: Angol-Magyar Bank Rt-, Magyar Általá-
nos Hitelbank. Magyar Leszámítoló és Pénz 
váltóbank. Magyar-Olasz Bank Rt-, Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár Egyesület. Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank- A németországi viszony-
latban decembeír 5-től kezdődőleg az eddigi elő-
írt sárgaszínű ..Cl"-jelü tanúsítványok helyett, 
az erre a célra rendszeresített violaszínü ,>E"-
^ tanúsítványokat kell használni-

Szegeden vásároljunk 
(A Délmagyarország munkatársától.) A ke-

reskedelem és ipar nevében szólunk mindazok-
hoz, akik egy kicsit is lelkükön viselik ennek 
a városnak életét, életének, gazdasági vergő-
désének nagy napjait. Mert be kell vallani, 
hogy itt bizony „nagy hete" van esztendők óta. 
sőt „böjtje" van a kereskedelemnek és iparnak. 
És ha igy vagyunk, már pedig igy vagyunk, 
akkor igyekezzünk összetartással, egyetértés-
sel, egymásra találással segíteni egymáson. 

Itt közeleg a legszentebb szeretet ünnepe, a 
Karácsony, amikor még ezekben a nehéz esz-
tendőkben is vásárolt és vásárol mindenki 
Most is fognak vásárolni! Az a mi kérésünk, 
hogy ezeket a vásárlásokat a szegedi közönség 
egy emberként Szegeden eszközölje, vásárlá-
saival ne menjen a fővárosba, hiszen azt az 
árut, amit ott vehet, ugyan olyan minőség-
ben, ugyanabban az árban itt is beszerezheti 
mindenki. Ma, mikor országosan egy és ugyan-
azon beszerzési forrásból veszik a kereskedők 
áruikat, akkor igazán nem lehet árdifferenciá-
ról beszélni. Nem mindig csak az a jó, amit a 
fővárosban vásárolunk. És nem mindig az aa 
olcsó, amit ott vásárolunk! Minden esetben 
Szeged kereskedőtársadalma nagyon jó siker-
rel felveszi árban, minőségben a versenyt a 
főváros áruházaival. 

Nem szabad elfelejteni azoknak, akik eddig 
a fővárosban szereztet-.be legszükségesebb, 

. vagy luxuscikkeiket, hogy itt Szegeden kell 
I elköltenie a pénzét mindenkinek, aki itt szer-

zi meg a pénzt arra, hogy költhessen. 
Tele vagyunk ezer és egy rendkívüli kiadás-

sal, napról-napra nő az ínségesek, ellátatlanok, 
inségmunkások száma. És ezeket a toronyma-
gas tulkiadásokat is a szegedi adózónak kell 
előteremteni, nem utolsó helyen a szegedi 
iparosnak és kereskedőnek. De honnan és ho-
gyan tegyen eleget kötelezettségeinek, társa-
dalmi, ínséges, szociális kötelességeinek akkor, 
amikor a vásárló közönség egy része talán di-
vatból, vagy megszokásból bevásárlását a fő-
városban végzi el. 

Nem a főváros iparosai, kereskedői ellen 
akarunk irni. Mi csupán azt akarjuk, hogy a 
szegedi ipar és kereskedelem a terhei mellett 
találja meg a számítását ugy, hogy azok, akik 
még költhetnek, vásároljanak itt, költsenek 
itt. 

Hússertés kivitele Ausztriába 
A magyar és osztrák kormányok között kö-

tött magállapodás érteimébein december máso-
dik hetétől kezdődőiig heten/kint 200 darab 
120 kílogram átlagsulynál nem nehezebb hús-
sertést lőhet Magyairoszáigból Bécsbe^ kiszállí-
tani- Az e kontingens keretén belül kiszállított 
sertések vámkötelesiek- Érdeklődőknek a kivi-
tel módozataira vonatkozólag a M- Kir- Külke-
reskedelmi Hivatal állalkivitelii osztálya. Buda-
pest- V-. Rudolf-rakpart 6- nyuit felvilágosítást-

EfeMrQiüQS hegesztés, 
gép'avitás, hesigerfurás, 

szivattyúk, hustöltőgépek 
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