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Kiadták a rókusi elemi Iskola,
az uj óvodák és atornacsarnokmunkálatait

2í.906-ról

28.991-re emelkedett.

Ugyanilyen

emel-

kedés tapasztalható a kereskedők létszámában is.
Sajnálatosnak kell mondani ezt a jelenséget, mert
gazdasági pangás és megcsökkent vásárlóképesség
mellett az önálló existenciák megszaporodása csak
tehertételt jelent a gazdasági életre nézve.
Az u) óvodák építését már megkezdték
A szegedi kamarai jelentésnek más, hasonló
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
munkákat Radics Istvánnak (Hódmezővásár- beszámolókkal szemben külön érdekessége, hogy
nemcsak szakmánként számol be a közgazdasági
kultuszminisztérium a napokban hozta meg
hely), a szobafestő- és mázolómunkákat a
helyzetről,
hanem helyek szerint is képet rajzol
döntését a rókusi állami eiemi iskola és torDuschák cégnek, az üvegezést Árgáng budaa viszonyokról és külön felsorakoztatja a kamarai
nacsarnok, valamint a Hunyadi-téri és a
jeili
vállalkozónak ¡-a. burkolómunkákat az
kerület nagyobb városait, Szegedet, Baját, BékésHóbiártbasa-uccai két u j óvoda épitése ügyé- Alfö'di Cementárugyárnak, a padlómunkákat
csabát, Hódmezővásárhelyt stb. Igen érdekes, amit
ben. Ezeket az építkezéseket m á r régebben elRui: er és fia cégnek, a redőnymunkákat Pas. a jelentésnek ez a része magáról Szegedről mond.
határozták, a versenytárgyalást is kiírták, de
ka;' és társa cégnek, a kályhásmunkákat LanSzegedet a trianoni béke legértékesebb vonzási
csak most került sor a beérkezett ajánlatok
r'e\>erg Mórnak, a gumiburkolómunkákat a területeitől fosztotta meg, amelyek egész к reselbírálására és a munkálatok kiadására.
kedelmi és ipari életének alapját szolgáltatták. A
Magvar Gumigyárnak és a vízvezetéki munvárosnak valamilyen módon gondoskodni kellelt
A rókusi iskola föld-, kőműves-, elhelyező-,
kákat Fekete Nándornak.
azoknak az elvesztett területeknek a pótlásáról
vasbeton-, ács- és tetőfedőmunkálatait a miAz építési vállalkozók az alapozási munés ezt olyan módon vélte elérni, hogy a tanyanisztérium a Szolcsányi és Takács cégnek
kálatokat már meg is kezdték a Kossuth
világot és a környékező falvakat
adta ki 239.838 pengő vállalati összegért, a tor- Lajos-sugáruti telken.
kisvasuttal
és
autóbuszforgalommal
nacsarnok építésére viszont a Berkes és Tápai
Á Hunvadi-téri és a Hóbiártbasa-uccai óvokapcsolta be a városba. Az üzemigazgatóság kicég kapott megbízást 120.000 pengő vállalati
dával egybekötött napközi otthon építésére
m u t a t á s a szerint a gazdasági vasút és az autóbuszösszeggel. Ugy a tornacsarnok, mint az iskola
a Szolcsányi és Takács cég kapott mégbizást járatok az 1928. évben összesen egymillió
embert
a városnak a Kossuth Lajos-sugáruton lévő eayenkint 34.000 pengős vállalati összegben.
szállítottak. Napi ezer főre lehet tehát tenni azt
hatalmas telkén épül fel, amely nemrégen
A két óvoda építését m á r meg is kezdték, mi- a tömeget, amely mesterségesen teremtett foraz egyik szegedi bank fatelepe volt.
ve! a vállalati feltételek szerint mindkét óvo- galom formájában jelentkezik és a város iparát
és kereskedelmét gyarapítja. Egy céltudatos forA rókusi iskola iparosmunkáit szakiparosokdnl még az ősszel át kell adni készen rendetgalmi politika
azonban
ezekkel a részleges erednak adta ki a minisztérium, még pedig a bále'ésúknek. A Szolcsányi és Takács cég épiti
ményekkel
nem elégedhetik
meg. Szegednek és a
dcgosmunkákat Far, el Edének, a mükőmun- a harmadik óvodát is a Szabadság-téren, ez a
kamarai
kerület
tiszántúli
vidékének
legfontosabb
kákat CerS és Albrecht cégnek, az asztalosm u n k a m á r a te'ejezéshez közeledik.
kívánalma, hogy az algyői komp helyére, amely
az év legnagyobb részében használliatlan, közúti
forgalomra állandó hid épüljön. Hasonlóan az
egész középső Tiszavidék forgalmát nagy mér- legpazarabb
tékben szolgálná, ha Szeged, Hódmezővásárhely,
I
vígjáték
Szentes, Csongrád, Félegyháza érintésével motoros
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Vissza a l e g é n u é l e m e z ^ a r |

A kereskedelmi és iparkamara évi Jelentésében
céltudatos forgalmi politika megteremtését sürgeti

B szemes terményekre alapított gazdálkodási rendszer helyett u| termelési ágakra kell áttörni,
— mondja a jelentés
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

A szegedi

kereskedelmi és iparkamara most tette közzé a
múlt év közgazdasági viszonyairól és a kamara
működéséről szóló terjedelmes évi jelentését A
tizenegy iv terjedelmű jelentésnek túlnyomó része a kamarai kerület közgazdasági állapotának
és a kamara működésének van szentelve, bevezető
része azonban a világgazdasági helyzet általános
alakulásával és ezen belül az egyetemes magyar
gazdasági élettel is részletesen foglalkozik. Ebben
az általános részben főleg arra mutat rá a jelentés, hogy világszerte az államok a i ipari válság
állapotában vannak, aminek okai kétségtelenül a
békeszerződések szerencsétlen intézkedéseire és az
abból folyó általános pénzügyi bizonytalanságra ve»•etendők vissza.

kisipari

mozgalmiknak.

Számos panasz hangzott el a közüzemek versenye,
a kontárok
működése,
kőzszdllitásoknál
generálvállalkozások
rendszere ellen is.

pedig

a

Az adóztatás tekintetében a kamara tapasztalatai szerint az 1928. évben bizonyos lehiggadás
volt tapasztalható.
A

társadalombiztosítóik

intézményével szemben kisemberek részéről általános az a panasz, hogy egyrészt a biztosítás
rájuk igen sok adminisztrációs és irodai munkát
ró, amelynek elvégzésére képtelenek, másrészt, hogy
a társadalombiztosítás közhasznú intézkedései az
alkalmazottakra terjednek ki, de abban a kisebb
önálló existenciák, amelyek gyakran az alkalmazottaknál sokkal súlyosabb helyzetben vannak, nem
A kamara jelentése nem szorítkozik kizárólag a
kereskedelem és ipar viszonyának ismertetésére, részesednek. Érdekes jelenség gyanánt kell megemlíteni, hogy ugy ipari, mint kereskedelmi körökhanem foglalkozik a gazdasági élet első nagy
ágazatának, az őstermelésnek az ügyével is. Az ből egyre szaporodó mérvben érkeznek be olyan
idejétőstermelés viszonyainak általános ismertetésén kí- k í v á n a l m a k , hogy az országos vásároknak
múlt intézménye
fokozatosan
megszűnjön.
vül igen részletesen foglalkozik a jelentés a szegedi
kerület speciális mezőgazdasági terményének,
Ami az egyes
a

paprikának,

hagymának

és

ciroknak

ipari

és kereskedelmi

B E L V Á R O S I
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Szerdán és csütörtökén

K O R Z Ó

M O Z I

Jnnius 19-én és 20-án

Szardán és ciütörtökön
amerikai kadett-történet
7 felvonásban.
WILLIAM BOYD.
Azon kívül

A kis nagyzoló -raaass: Kadettcsiny
Főszereplő;

MAV MAC AVOV.

RIN'TIN-TIN «szereplővel Riníy

Azonkívül;

é s társa

Fősjeieplő

létesülne.

A jelentésnek az a része, amely a kamara működését ismerteti, felsorolja a kamarának az aktuális kereskedelmi, ipari, adóügyi, vámügyi, tarifaügyi és postaügyi téren kifejtett tevékenységét
és a különböző törvényelőkészítő munkálatokban
való részvételét. A jelentés a többi érdekképviseletekkel és egyesületekkel fennállott kapcsolatokat
is ismerteti és a személyi ügyek ismertetésévet
zárul, amelyeknek során kegyeletes szavakkal emlékezik meg Pálfy Dánielnek, a kamara volt osztályelnókének elhunytáról. A szöveg részéhez egy
táblázatos kimutatás járul, amely a kamarai kerület 61 ipartestületének taglétszámát, pénzügyi helyzetét, hivatalos óráit és egyéb adatait tűnteti fel.

Ш Ш ! boraxos kölnivíz

ugy illatánál, mint boraactaxtalmánál fogva kitűnő hatású.
Csak zárt üvegekben kapható a
91,
Szent
Rókus
Gyógyszertárban.
КД» Üveg Ara 1 . 2 0 . иоду Üveg Агв 2.40

Viselten fonott szandálcipő!
Készíti Lustelncr clpészmcster. Korona, u. 13 .
Creppe gummielpöic ftrvHása.
786 Telelőn 19 -73

Már lehet kapni

szakmák

32 ügyével. »A Mezőgazdaságunk orientálódása«
helyzetét illeti, amelyről a jelentés az egyes ágadmü fejezetben arra mutat rá a jelentés, hogy a zatok képviselői által szolgáltatott adatok alapján
külföld részéről tapasztalható elzáxkózási törekvé- számol be, ugy a szakmák, mint a kamarai kese-kel szemben a legnagyobb érdek a mezőgaz- rület különböző helyei szerint nagyon ingadozó.
daságnak és kereskedelemnek összefogása abban
Altalános tapasztalat az, hogy a mult évben a kea tekintetben, hogy a túlnyomóan szemes termé- reskedelem és ipar helyzete főként az erősen
nyekre alapított gazdálkodási rendszer helyett ho- mezőgazdasági jellegű városokban és községekben
vatovább uj termelési ágazatokra térjen át, az romlott meg, ami a gazdakózönség vásárlóképesséUtóbbi pedig ezek számára megfelelő külföldi pi- gének meghökkenésével van összefüggésben.Mint
acok szerzéséről gondoskodjék.
jelenség figyelemre méltó, de egyben sajnálatos,
A szegedi kamarai kerület erősen kisipari jel- hogy m i g számottevő nagyobb alapítás a szegedi
fegü lévén, a jelentésben természetszerűleg arány- kamarai kerületben nem volt az 1928 év folyamán, a d d i g az önálló
kisipari
existenciák
száma
lag nagy rész van szentelve a különböző

Junius 19-én és 30-án

körforgalom

Ferkó a modern Casanova

burleszkvígjáiék 6 fe vonásban.
Főszereplő F e r k ó
egy okos kutya története 7 (elvonásban
Elfadások kezdete 5, 7, 9, vasár- ét ünnepnap 3 5, 7, 9 órakor
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 őrakor

gyártmányú

tiszta gyapiu ffürdőtrikókat
amerikai formában
gyönyörű színezésekben,
napfény és m o s á s b a n szintarló

csoda olcsón
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