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Az ipar fejlődésével kapcsolatosan elő-
térbe nyomul a munkástakások iigye. A vá-
ros már évek óta halogatja ezt a kérdést. 
Munkáslakások nélkül nagyon kinos dolog 
nagyobb ipari vállalkozások alakulása. Wim-
mer Fülöp fölveti azt az eszmét, hogy a 
gyárakkal együtt könnyebb lehetne ennek a 
szociális ügynek a megoldása. 

Azokról a módozatokról, amelyekkel a 
gyáripar Szegeden föllendülhető volna, meg-
kérdeztük Perjéssy Lászlót, a kereskedelmi 
és iparkamara titkárát és a város két hatal-
mas vállalatának vezetőjét, Wimmer Fülöpöt 
és Pick Jenőt. Alább következik az a gazdag 
program, amelyet fölkérésünkre szívesek vol-
tak megadni. 

Szeged város geográfiai fekvése rendki-
vül kedvező a gyáripar fejlesztésére, a 
mennyiben jó közlekedés és olcsó vizi utak 
állanak rendelkezésre. Rendkivül hasonlít 
fekvése tekintetében Franciaország második 
városához, Lyonhoz, mely a mezőgazdasági 
termelés középpontján, két folyó összefolyá-
sánál, speciell a szövő-ipar középpontjából 
fejlődött ki. Fppen ugy, mint Lyon Páris 
után Franciaország második városa, hazánk 
kis arányaihoz képest Szeged is második 
várossá fejlődött az országnak. 

— Elsősorban szükséges volna a Maros 
mielőbbi hajózhatóvá tétele, aminek érdeké-
ben ezidő szerint az érdekelt kamarák a kor-
mányhoz, első sorban a földmivelésügyi és 
kereskedelmi ministerihez fölterjesztést is tet-
tek már. A 'Maros hajózhatóvá tétele által 
•nyersanyagok, szén, fa, kő, továbbá gabona-
nernüek olcsó vizi szállítással jöhetnének Sze-
gedre s itt a gyáripar részére fölhasznál-
hatók lennének; erősen fejleszteni lehetne ve-
le a különben is szép virágzásban levő faipart 
és malomipart. Az olcsó szállítású kőszén 
'Szeged összes ipartelepeit megfelelő tüzelő 
anyaggal látná el. A Tiszának balkáni kivi-
telben van nagy jelentősége, mert a Balkánon 
a mostani nagy fölfordulás után kell, hogy 
nagy föllendülés következzék. 

— Szeged területe kiválóan alkalmas a 
gyáripar fejlődésére nemcsak 'a fentebb el-
mondottak alapján, de ügyes, szorgalmas és 
tanulékony munkásnépe is predesztinálja er-
re. A város hatósága a munkások egészsé-
ges lakásának biztosítása céljából foglalko-
zott munkásházak létesítésének kérdésével, 
csupán a rossz pénzügyi viszonyok okozták, 
hogy azok épitése még idáig nem vitetett ke-
resztül. Szegeden elsősorban azt a gyáripart 
kellene fejleszteni, mely a nyersanyagát köz-
vetlen mezőgazdasági termelésből veszi és 
csak másodsorban, a szükséghez képest, 
olyan gyáripart, amely nyersanyagát is tá-
volból hozza. Minden mezőgazdasági termény 
földolgozására irányuló törekvést a legmel 
legebben kellene a városi hatóságnak fölka-
rolni, mint Szeged város gyáriparának leg-
természetesebb fejlődési alapját. Így fejlőd-
tek nagygyá a kendergyárak, seprőgyárak, 
szalámigyárak stb., szóval azök, amelyek a 
nyersanyagot e vidékről kapják. Indokolt 
olyan gyáripar létesítése is, amely a vidéken 
szükséges tömegárukat állítaná elő. Igy pél-
dául pamut-vászon gyár vagy kötélgyár. 
Meg vagyok győződve, liogy ha ezek a vég-
hetetlen rossz közgazdasági viszonyok eL 
múlnak és közgazdaságunkban egy kis föl-
lendülés mutatkozik, a fejlődő magyar gyár-
ipar Szegedet, ezt a kiválóan alkalmas vá-
rost, nem fogja elkerülni. 

Perjéssy László. 

Iparpár tolásról és iparfejlesztésről ma 

véleményt mondani rendkivül nehéz kérdés. 

A magyar tőke a mai válságos pénzviszonyok 

között a már meglevő iparvállatokat is ne-

hezen tudja, kielégiteni. Ily körülmények kö-

zepette nincs is nagy létjogosultsága annak, 

hogy a. szegedi ipar elmaradottságát tárgyal-

jam. Ma más gondok foglalkoztatnak min-

denkit. Amit elmondandó vagyok, az csak 

Mormális viszonyok beálltával lesz aktuális. , 

Kétségtelen tény az, hogy Szegeden az 

utolsó 10 esztendőben az ipar nem fejlődött, 

hanem hanyatlott, 

Elismerem azt, ihogy vannak egyes ipar-

vállalatok, amelyek kitűnő vezetés, szaksze-

rű irányítás, kedvező konjunktúrák kihasz-

nálása és szerencsés földrajzi fekvésük foly-

tán szép eredményeket értek el, azonban, ha 

városunk lakosságának számarányát szembe 

állítjuk más városoknak Pozsony, Győr, Te-

mesvár és Arad ipari fejlődésével, megdöb-

bentően szomorú képet nyerünk. 

Szeged város vezetőinek mai elfoglalt-

ságuk mellett nincs idejük kereskedelmi ós 

ipari vállalatok létesítésével foglalkozni. 

Ténykedésük kimerül abban, liogy tárgyal-

nak azon vállalatokkal, amelyek véletlenül 

Szegedre tévedtek. De ez nem elegendő! ,A vá-

rosnak kellene felkeresni azon iparvállalato-

kat, amelyeket itt kívánnak letelepíteni. 

Nem akarom egyenként felsorolni azon 

vállalatokat, melyeknek létesítésére minden 

alapfeltétel meg van Szegeden, de Iha felkér-

tek arra, hogy a kérdéssel foglalkozzam, csak 

egy példára utalok annak igazolására, hogy 

semleges magatartásunk nem egy iparválla-

latot terelt más városba. 

Hazánkban a, cukoripar bámulatos fejlő-

désnek indult. Az utolsó P/2 év alatt Magyar-

országon nem kevesebb mint nyolc cukorgyár 

létesült és pedig: 

Sarkadon a „Magyar cukoripar r.-t." -ala-

dtása már üzemiben van. 

Az Ujvertbászon létesített cukorgyár te-

lepén a munkálatok serényen haladnak. 

Frigyes főherceg baranyavári cukorgyá-

ra már üzemiben van. 

Tőketerebesen létesített gyár a jövő év-

ben üzemképes lesz. 

A „Eejérmegyei cukorgyár .r-t." ercsi 

gyára szintén épül. 

A bácscservenkai gyár építését szintén 

rövidesen megkezdik. 

A „Szolnoki cukorgyár r.-t." és a „Szat-

mári cukorgyár r.-t." gyártelepeinek építése 

is hamarosan megtörténik. 

Legújabban a zombori cukorgyár létesí-

tését tervezik. 

Szegeden dacára annak, hogy a közgyű-

lés már öt évvel ezelőtt kimondotta, hogy kí-

vánatosnak tartja a cukorgyár létesítését, en-

nek dacára mint említettem, mindenütt más-

utt létesítenek cukorgyárat csak Szegeden 

nem, pedig Szegedet földrajzi fekvése, nagy 

kiterjedésű saját földei, olcsó viziutjai, a 

környékbeli latifundiumok közelségei, é. p. 

(őrgróf Pallavicini, gróf Károlyi, báró Ger-

liczy, gróf Csekonies, csókái Lederer uradal-

mak) predesztinálják városunkat egy cukor-

gyár létesítésére. 

Már öt évvel ezelőtt foglalkoztunk e kér-

déssel, de azon földbirtokosok, akik a szegedi 

cukorgyár létesítését tervezték, időközben a 

nagybecskereki cukorgyárnál vállaltak érde-

keltséget. Nekünk tehát más összeköttetés 

után kellett volna, vagy kell ezután néznünk. 

Szeged gazdasági életének fejlesztése ér-

dekében kívánatosnak tartom, hogy a város 

bízza meg tanácsnokainak egyikét a gyárai a ; 

pitási kérdések referálására, vagy — ez még 

célszerűbb lennie — creáljon egy uj tanácsno-

ki állást, mely kizárólag ipari és kereskedel-

mi ügyekkel és> a város saját ipari üzemeinek 

— vizmiitelep, gőzfürdő, közvágóhíd stb. el-

lenőrzésével folgalkoznék. 

Ha a válságos krízisen tul leszünk, véle-

ményem szerint elérkezett az ideje annak, 

hogy e kérdést alapos megfontolás tárgyává 

tegyük. 

Szegedet és környékét szorgalmas, törek-

vő munkásnép lakja, a szomszédos elég sürii 

lakosságú községek (Dorozsma, Algyő, Tápé, 

Szőreg, Gyála, Szentmihálytelek) bevonásá-

val lassan-lassan ipari góopontá emelhető Sze 

ged, csak kellő eréllyel ós hozzáértéssel kell 

e nagyfontosságú kérdéssel foglalkozni. 

, Pick Jenő. 

Miként lehetne Szeged iparát megerősi-
teni és fejleszteni? 

Hogy e kérdésre helyesen válaszolhas-
sak, először is felteszem azt a másik kér-
dést: 

melyek az előfeltételei annak, hogy egy 
városban az ipar virágozhassák és fejlőd-
hessék? Ezen előfeltételek szerintem: 

1. minél jobb és tökéletesebb közleke-
dési eszközök, hogy ugy a nyersanyag jól, 
olcsón és könnyen beszerezhető, mint a kész 
gyártmány minden irányban lehetőleg elő-
nyösen elszállítható legyen, 

2. központi fekvés nem tul messze a fő-
várostól, mint a legnagyobb konsumenstől, 
valamint az ország többi nagyobb konsumáló 
vidékétől, 

3. a munkaerő könnyű és aránylag olcsó 
biztosítása, 

4. a szén előnyös beszerezhetősége, 
5. a hatóságok megfelelő magatartása, 

nem túlságosan nagy adók és egyéb közter-
hek, 

ö. előnyös fekvés Fiúméhoz, mint a ki-
vitelt egyedül közvetitő kikötőhöz, valamint 
a balkán államokhoz. 

Ha már most az iparvállalatok létesítésé-
hez és fölvirágoztatásához szükséges ezen 
előfeltételeket sorba vesszük és Szegedre 
applikáljuk, bátran mondhatjuk, hogy az el-
ső két pontra nézve városunk fekvése 'egy-
szerűen ideális, vasúti és hajózási gócpont 
190 kilométernyire a fővárostól, az ország 
kellő közepén, ahonnan annak minden vidé-
ke és része könnyen és olcsón megközelít-
hető. E tekintetben csak azon általános óhaj 
marad fenn, hogy a máv. közlekedési eszkö-
zei mindinkább ,tökéle tesbi titessenek és na-
gyon sóikat nyerne Szeged a Maros hajózha-
tóvátétele által is. 

Sokkal kevésbé kedvezően áll a munkás-
kérdés és noha e tekintetben sincs itt nálunk 
nagyobb baj, mint sok más városban, mégis 
a legnagyobb nyomatékkal követelnünk kell 
a már oly régóta napirenden levő munkás-
házak létesítését, mert ezek nélkül minden 
uj iparvállalat létesítése a munkáskérdés ne-
hézségei miatt legalább is fennakadni fog, de 
még a fennálló vállalatok fejlődése is már a 
múltban e kérdés miatt több esetben abban 
maradt. 

Vagy építsen a város maga — a gyárak-
kal egyetértve — olcsó munkáslalkásokat, 
ugy, hogy azok költsége — telket fel nem 
számítva — 5 és fél százalékkal amortizál-
tassák, vagy adjoin e célra minden iparválla-
latnak ingyen teliket, hogy ennek és a kor-
mány támogatásának segítségével minden 
iparvállalat saját munkásainak olcsó lakást 
építhessen. 

A szén beszerzése Szegeden nem épen 
kedvező, de a Dunagőzhajózási társulat sza-
bolcsi szene a vizi uton itt mindig elfogad-
ható árban kapható. 

A (hatóságok magatartása nem mindig 
kifogástalan, (különösen az egészségügyi kö-
zegek a kelleténél nagyobb nehézségeket tá-
masztanak és figyelmen 'kivül hagyják Lon-
don, Berlin, Páris és Wien példáját, mely 
világvárosok óriási iparát bizony szintén 
csak egy kis szénpor, sőt egy kis bűz eltű-
résével létesíthették; a polgármester, főka-
pitány és a tanács azonban, bátran merem 
mondani, a kérdés fontosságához képest elő-
zékenyék és a terhek bizonyosan nem na-
gyobbak, mint egyebütt. 

Fiúméhoz, különösen az uj vonal létesí-
tése óta, elég közel vagyunk, a magyar ipar-
ra a jövőben döntő fontosságú balkán kivi-
telt illetőleg pedig, különösen a vizi útra va-
ló tekintettel, fekvésünk nagyon kedvező. 


