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Az investició tekintetében pedig a bead-
ványban emiitett 350-000 pengővel szemben mi 
joggal hivatkozhatunk arra. hogy 

egymilliós értéket reprezentáló 
objektumot 

boosájttmk rendelkezésre az átrakodás és tár-
ház céljaira, mert csak ezáltal volt elérhető 
az, hogy az egyedülállóság következménye-
ként Szegeden fennálló mgaas költségek meg-
felelő nívóra csökkenjenek. 

A beadvány megkockáztatja azt az állítást 
is, hogy nem létesül uj iparvállalat. Legyen 
szabad erre azt az észrevételt tennünk, hogy 
egy uj iparvállalat létesítésének bizonyára 
nem az az ismérve, hogy egy irodát és né-
hány deszkábarákot tart fenn, hanem sokkal 
inkább az, ha jelentős, közel 100-000 pengős 
uj befektetéssel olyan vállalkozást kezdünk, 
bár meglevő, de eredetileg más célt szolgált 
telepen, amely már közszükségletnek mutatko-
zott. Erre nézve elegendő, ha utalunk arra, 
hogy régi malomtelepünknek a kívánt célra 
való átalakításánál 50—80 munkást hónapokon 
keresztül foglalkoztattunk-

A beadvány végül a precedensre, vagyis ar-
ra a lehetőségre utail, hogy amennyiben a kö-
vezetvám-memtesség nekünk engedélyeztetik, 
ugy ez másokat is hasonló kérelem előterjesz-
tésére fog indítani. Talán felesleges itt rámu-
tatnunk arra, hogy ez az utalás mennyire nem 
vehető komolyan, mert ilyen okoskodással 
minden kérelem ab ovó elutasítandó volna, 
hiszen minden teljesített kérelem indíthat tel-
jesen jogosulatlan személyeket is arra• hogy 
hasonló kérelemmel álljanak elő-

A kövezetvám-mentességnek 

I 
megvannak a törvényes előfeltételei és aimlg 
mi ezen törvényes előfeltételekkel Is rende-
kezünik, addig egyetlen más cég sem mondhat-
ja ugyanzt. Lényegében pedig Méltóságodnak, 
illetve a város közönsége képviseletében mód-
jában lesz a netán megnyilvánuló — és csupán 
zavart keltés céljából már is előterjesztett — 
alaptalan kívánságokat elutasítani. 

Bátrak vagyunk még rámutatná arra, hogy 
a kisgyűlés már egyizben és oedig 1200— 
1931- számú határozatával már engedélyezte 
részünkre a teljes kövezetvám-mentességet az 
átrakodási forgalomban- Bizonyára nagy je-
lentősége van továbbá dr- Kállay földmüve-
lésügyi miniszter ur őexcellenciája 28.745— 
1934- sz. alatt hozzánk intézett leiratának, 
amely szerint az áfcrakodó-állomás létesítésé-
re vonatkozó tervünket örömimel vette tudomá-
sul és kilátásba helyezte támogatását- Méltó-
ságos urunk! Az egyenlő elbánás elvén kivül 
ezekből a körül menyeikből merítettük, hogy a 
teljes kövezetvám-mentességre legalább olyan 
jogciimünik van, mint az azonos munkálatokat 
végző budapesti cég szegedi telepének, tehát 
az részünkre is engedélyeztetni fog — fejező-
dik be a beadvány- Ez a tudat érlelte meg 
igazgatóságunkban az elhatározást, hogy a 
már elöl említett jelentős befektetést eszkö-
zöljük- És most, amikor közismert, hogy Szol-
nokon az dllam építtet mintegy félmillió vengö 
költséggel modern átrakodót és tárházat — 
amelynek érdekében Szolnok város is hozott 
áldozatot — nyilvánvaló, hogy a jelenlegi ga-
banaértékesitési nehézségek közepette köz-
szükséglet és elsőrendű gazdaérdek. A köz 
látná kárát, ha mi — versenyképességünktől 
megfosztva — nem tudnánk kellő működést 
kifejteni! 

GMB kék acél 
á magyar pengegyártás diadala. 
K a p h a t ó a z ö s s z e s s z a k ü z l e t e k b e n . 

GMB luxus . . . 30 fillér. 
GMB superluxus . 40 fillér. 

November elsefén 

a városi kihágási bíróság 
a városi bérházból a Zsóíér-házba 

öüik. A beadványoknak ugyanis nyilvánvalóan, 
sőt kimondottan az a céljuk, hogy a cég a vá-
ros hatóságától kapjon védelmet íorgafcna 
egy részének máskova terelődése ellen. 

Mennyiben érinti a város pénzügyi helyzetét, 
ha az ilyen vámmentes tranzitküldemények a 
jövőben nem a kérdéses budapesti cég vám• 
mentes szegedi telepén, hanem 

egy évtizedes szegedi — nagy adó* 
fizető — vállalat nagy befekte-
téssel most létesített átrakodó-

berendezésén 

kerülnek átrakodásra?! Bátrak vagyunk rá-
mutatni arra Is, hogy más vonatkozásban 
egyenesen előmozdittatnak a vdros gazdasági 
érdekei a mi uj vállalkozásunk révén. Például 
a mi központi irodánk Szegeden van és nem 
Budapesten, kövelJklezőleg valamennyi alkal-
mazottunk Szegeden adózik. Azután a nyom-
tatványok és eigyéb szükségletünk beszerzésé-
nél Is helybeli iparosokat foglalkoztatunk ós 
nem budapesti közipontunk utalja ki ezeket. 

Aimikor kiemeljük, hogy mi helybeli iparo-
sokat foglalkoztatunk, elsősorban kifejezésre 
juttatni kívánjuk azt, hogy a szociális szem-
pontok nemcsak közvetlenül, hanem közvet-
ve is érvényesülnek. Elfogadva a beadvány-
ban szereplő számadatokat, amelyek szerint 

az átrakodásra került 450-000 q-nál P 36-000 
volt a kifizetett munkabér, ez 100 kg-ként 8 
fillér muTifcabéirt jelent. Készek vagyunk köny-
veinkkel igazolni, hogy mi a nálunk átrakodás-
ra kerülő minden 100 kg után legalább 6 fil-
lér munkahéirt fizetünk ki, csupán azzal a kü-
lönbséggel, hogy ezt részben nem az úgyne-
vezett rakodómunkások, hanem a gépeket ke-
zelő ipari munkások kapják- Ha fentiek sze-
rint talán mutatkoznék is egy 20—25 százalé-
kos csökkenés a közvetlenül kifizetett munka-
béreknél» ezt teljesen ellensúlyozza az a két-
ségtelen és senki által nem vitatható tény, 
Logy átrakodó-állomásunk és tárházunk az 
üzletkörébe tartozó munkálatokat és minden-
nemű szolgáltatásokat a Szegeden korábban 
érvényben volt díjaknál legalább 50 százalék-
kal olcsóbban végzi el. Kézenfekvő ugyanis, 
hogy a teljesítményeknek ez a nagymérvű 
olcsóbbitása 

ar eddiginél sokkal nagyobb for-
galmat vonz Szegedre-

A szolgáltatások nagymérvű olcsőbbitása 
olyan tranzakciók lebonyolítását is lehetővé 
tesz! a legális gabonakereskereskedelem szá-
mára, ami eddig nam volt lehetséges- Ilyen 
példáu az úgynevezett ,-cj-bitrage-Met", amely 
abbói áll, hogy a tökeerős nagy gabonás cé-
gek az aratás után eladásra keirülő gabonákat 
a termelőktől megvásárolják és egyben a bu-
dapesti gabonatőzsdén későbbi határidőre 
eladják- A megvásárlástól az eladás leszállítá-
sáig a gabonát természetesen be kell tárolni 
és ez a betárolás csakis ugy és ott történhet 
meg, ahol méltányos dijakkal dolgozó tárház 
van. 

Nyugodtan állíthatjuk teljes erkölcsi fele-
lősség mellett, hogy teljesen azonos körülmé-
nyek között a mi uj átrakodó-be rendezésünk -
kell megszaporodott szegedi ily állomások a 
jövőben lényegesen nagyobb forgalmat fognak 
lebonyolitavi. olyannyira, hogy végeredmény-
ben 

a kiűzetésre kerülő munkabér ts 
több lesz-

mint lenne akkor, ha tőlünk az eredményes 
működés lehetősége elvonatik- Az a tény. hogy 
Szegeden az átrakodási és tárházi költségek 
tulmagasak voltak, nem vitatható, hiszen ez-
ért nyilvánult meg ugy a gazdaközönsésr. 
mint pedig a gabonakereskedelem köréből Uiiir 
dtg sürgetőbben a kívánság, hogy az Államvas-
utak. illetőleg a kormányzat lepjen közbe és 
tegye lehetővé, hogy az elviselhetetlenül ma-
gas költségek csökken jenek. 

Az Országos Raktárházak Rt- beadványá-
ban utalás van arra Is, — folytatja a bead-
vány —, hogy a forgalmat »minden követel-
ményt kielégítő" módon bonyolították le- Azt 
hisszük, nevezett oég rövid idővel ezelőtt 
mégsem lehetett annyira meggyőződve, hogy 
teljesítményével a helyzet magaslatán áll, 
mert különben mivel volna magyarázható, hogy 
szegcdi telepének modernizálására nem keve-
sebb• mint 

200000 pengő államsegélyt 
kért. 

(A Délmagyarország munkatársától) A vá-
rosi hivatalok száma és terjedelme is annyi-
ra megnövekedett az utóbbi esztendők alatt, 
hogy sziik lett a kettős városháza, minduntalan 
hivataláthelyezésekre, iróasztalátcsoportositá-

sokra van szűkség- Pedig számos hivatalt ki-
telepítettek már a torony alól. így az adóhiva-
tal kiilön palotát kapott a Tábor-uccában és 
több kisebb hivatalnak is másutt bérelt a vá-
ros hajlékot. Igaz, hogy megnövekedett az 
ügyosztályok helyiség-igénye is- Azelőtt az 
ügyosztályvezető tanácsnokoknak rendszerint 
egy szobájuk volt minden külön előszoba és 
fogadószoba nólkül, ma pedig a legtöbb ügy-
osztályvezetőnek külön előszobája van- Fon-
tos hivatalok viszont egy-egy közbeékelt Író-
asztalon szoronganak. 

Most ismét kitelepítenek egy hivatalt a vá-
rosházáról. még pedig a városi kihágást bíró-
ságot> amely hosszú évek óta a bérház máso-
dik emeletén működik. A kihágási bíróság 
november elsején átköltözik c. Isótér-házba, 
ahol egy kétszobás lakás szabadult fel. Ezeket 

a helyiségeket kapja meg a kihágás. amely 
november elsejétől kezdve itt ítélkezik a ren-
deletek és szabályrendeletek megszegői, a 
vizezett tejet árusítói kofák és a piaci rend 
megbontói fölött-

A kihágási bíróság kitelepítésére közvet-
lenül az szolgáltatott okot, hogy az ügyészség 
nem fér el régi helyiségeiben és nincs megfe-
lelő hivatala Kroól Oszvald főmérnöknek' sem, 
aki a citekföldek ügyének rendezésére kapott 
megbízást. A városi bérházban most nagy át-
csoportosítás kezdődik, a közigazgatási kerüle-
tek uj helyiségekbe költözködnek, hogy igy 
felszabaduljon az első emeleten az ügyészség 
és Kroól főmérnök hivatala számára egy-egy 
helyiség-

E l s e f é r e r e k l á m á r a n k : 

Zipzáras szép férfi flanelling la P 2.78 
bolyhos női reformnadráp P 2 .38 
T i s z a Á r u h á z , P U s p t t k b a z á r 4.8 


