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ALFÖLDI IPAR 
E S 

KERESKEDELEM 
Z U H I T I M I L L Í K L I T I 

A Szeged* Lloyd Társulat tiltakozik 
a kereskedelmi és Iparkamarák 

szétválasztási terve ellen 
A íundáli vagyon és az ifjúság elhelyezése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ke-
reskedelemügyi minisztérium szétválasztása 
után a kereskedők körében felmerült az az ag-
godalom, hogy a szakminisztérium szétvá-
lasztását követni fogja a kereskedelmi és ipar-
kamarák kettéválasztása. Ujabban ismét felme-
rült a kettéválasztás terve. 

H o f f e r Jenő, a Szegedi Lloyd-Társulat el-
ndke egyik legutóbbi kercskedőgyülésen kife-
jezést adott beszédében az aggodalomnak. Ki-
fejtelte, hogy a kamarák feltétlen veszítenének 
snlyukból. ha végrehajtanák a kettéválasztást, 
amelyről legutóbb a parlamentben is szó került. 

— Mi ezen terv ellen — mondotta Hoffer Je-
nő — felemeljük tiltakozó szavunkat, mert ka-
maránk a kettéválasztás folytán meggyengülne, 
nem tudná hivatását az eddigi mérvben teljesí-
teni, másrészt pedig ez a körülmény feltétlen 
maga után vonná a kamarai illetékek felemelé 
sét. 

Hoffer Jenő javaslatára a Lloyd-Társulat el-
határozta, hogy már jóelőre tiltakozik a ka-
marák esetleges kettéválasztásának terve ellen 
és tiltakozását eljuttatta illetékes helvre. Bizo-
nyos, hogy a Lloyd-Társulat tiltakozása nem 
lesz egyedülálló, a többi kereskedelmi érdek-

Kerékpárosok! 
ElsőrencHl kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. G imika! és alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándor.« 
1«1 Szegőd, (Kiss D. palota' K iss u. 2. 

hogy a kormányzattól a hi t e l k e i * r"Vmeléeét 
kérjék. Egyöntetű kívánság, hogy a kormány-
zat 

az eddigi félmilliót hitelkeretet két 
millió pengőre emelje fel. 

Ugyanekkora összeggel járulnának az alaphos 
a városok és községek Í6 és ezáltal a hitelakció 
céljaira a mostani egymillió pengő helyett, 
négymillió pengő állna rendelkezésre. Ez*el 
aztán 

lehetővé válnék a folyósítható hi-
telösszegek ötszáz pengőre rrrlS 
felemelése, ami mAr érdemleaes se-
gítséget jelent az egészen kis 

egzisztenciák számára. 

képviseletek is tiltakozni fognak a tervezett ket-
téválasztás ellen. 

Hoffer Jenő foglalkozott a gyűlésen az i f j ú -
ság elhelyezésének problémájával is. 

— Beszélni kell — mondotta — az i f júság 
elhelyezésének kérdéséről is. A fundált vagyon 
óvakodik a kockázatos ipari és kereskedelmi 
vállalkozástól; a középosztály hibája — Hege-
dűs Lóránt szerint — az, hogy nem életképes, ha-
nem nyugdijképességre törekszik. Hegedűs Ló- , 
rántnak ez a megállapítása 25 évvel ezelőtt j 
hangzott el itt Szegeden, amikor követve S á n-
dor Pál példáját, invitálta a gazdasági pályára 
a keresztény középtársadalom ifjúságát. Véle-
ményem szerint hazánk szükreszabott határai 
között megélhetés csak akkor lesz, ha fundált, ' 
nagy vagyonok is megindulnak, ipari és keres-
kedelmi vállalatokat alapítanak és megélhetést, 
életlehetőséget nyújtanak a jövő nemzedéknek. 
A mások által megalapított és felfejlesztett eg-
zisztenciák és pozíciók elfoglalására való tö-
rekvés, tisztessegtelen verseny. Akik ma pozí-
ciókban vannak, akik ipari és kereskedelmi 
vállalatok élén állanak, vagyonokat kockáztat- ' 
tak. vagy élőiről kezdték és elsajátított szak-
tudásukkal jutottak előre. Ezek példá ját kell 
követni. 

Felemelik 
a kiskereskedő! és kisipari kölcsönt 

Nehezen megy a köícsönök törlesztése 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Mint 
ismeretes, a kiskereskedelmi 06 kisipari hitel-
akció céljaira a kormány több részletben ed-
•líg mindössze félmillió pengőt bocsájtott ren-

delkezésre. Ugyanennyivel járultak az egyes 
városok és községek is a hitelakció alapjához. 
Szegeden 20 ezer pengő állott a kiskereskedelmi 
és kisipari hitelakció rendelkezésére és ezt az 
összeget a mult év folyamán ki is osztották 2 5 — 
200 pengős összegekben. A z összeg oly kevésnek 
bizonyult, hogy a jelentkező hitelszükségletet 
nem is tudták teljes mértékben kielégíteni, 

nagy haj volt az is. hogy a kölcsö-
nök visszatörlesztése nem történt 
olyan arányban, ahogy az remél-

hető volt. 

A kiskereskedői kölcsönöket mintegy 70 száza-
lékban fizették vissza az érdekeltek, a kisipari 
kölcsönök 60 százalékát azonban a többszöri 
felszólítás ellenére sem fizették vissza a jel-
zett határideig. 

Ez a körülmény természetesen erősen gátol-
ja a kölcsönakció lebonyolítását és a folyton 
növekedő igényeket emiatt sem lehet kielégi-
teni. Országszerte hangoztatják az érdekeltek 
körében, azt a kívánságot is. hogy a kiskeres-

kedelmi és kisipari kölcsön hitelkeretét fel 
kell emelni, mert a 25—200 pengős kölcsönök 
nem elégségesek arra, hogy a kölcsön felvevő 
nagyobb beruházásokat végeztessen. Az érdek-
képviseletek körében most mozgalom indult, 

ö t s z á z pengővel jelentősebb munkafolvamar 
tot lehetne megindítani ée ez biztosítaná azt, 
hogy a hitelakcióban résztvevők a kölcsöntő* 
lesztésnek eleget tegyenek. 

Ha a mostani hitelkeretet négyszeresére 
emelnék fel, akkor 

Szegeden az eddigi 20.000 pengó 
helyett. 80.000 pengőt lehetne a 
kiskereskedelmi és kisipari kölcsön-

akcióra fordítani. 

A nyolcvanezer pengőből negyvenezer az álla-
mot, a másik negyvenezer pedig a várost ter-
helné, ekkora összegre pedig minden bizonnyal 
lehetne fedezetet kijelölni a költségvetésben. 

Versenytárgyalási hírek 

A szegedi egyetem gazdasági hivatala has- és 
hentesáruk szállítására hirdet versenytárgyalást 
április 1-i lejárattal. 

A szentesi államépitészeti hivatal a félegyháza— 
orosházai állami közúton létesítendő 2785 négyzet-
méteres aszfalt kötőzuzalékos burkolat munkáira 
hirdet árlejtést, április 7-1 lejárattal. 

A szegedi egyetem kötszer, gyógyszer és köWo-
féle vegyszerek szállítására irt ki versenytárgya-
'ást. Lejárat április 15. 

A szegedi egyetem mosó- és tisztítószerek szál-
lítására hirdet versenytárgyalást április 17-i lejé-
rattal. 

Makó polgármestere a város tulajdonát képező 
bogárzói külterületi iskola régi épületének lebon-
tási és újból való felépítési munkálataira hirdet 
versenytárgyalást Ajánlatok április 6-ig nyújtha-
tók be. 
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