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Jegy-sérelmek és vendég-« 
kétnapos budapesti kulturvonatnál 

Gondosan rigyàzni kell Szeded idegenforgalmi érdekeire 
\A Délmagyarország munkatársától) Szomba-
. délután — mint ismeretes — öt kocsiból álló 

i tönvonat hozta Szegedre azokat a budapestié-
rt, alak kíváncsiak voltak a Montmartrei ibolya 

«imü Kálmán-operett bemutatójára. A vonat in-
dítása körül az utolsó pillanatokban nehézségek 
merültek föl. A Máv. igazgatósága ugyanis, hiven 
eddigi gyakorlatához, csak abban az esetben akar-
ta elindítani a kulturvanatot, ha a jelentkező 
utasok létszáma eléri a négyszázat. A jelentkezési 
határidőig kétszázan váltották meg a színház-
jeggyel kombinált vasúti jegyüket és a Máv. ezért 
értesítette a szinház igazgatóságát; hogy a kü . 
lönvon-atot nem indítja. Sziklai Jenő színigazgató 
kéréséne dr. Pál fa József polgármester telefonon 
felhívta dr. Veress Gábor Máv. igazgatót, akivel 
közölte, hogy fontos szegedi érdek fűződik a 
kolturvonathoz és arra kérte, hogy függetlenül a 
jelentkezett utasok létszámától, indítsák el a vo-
na to t Veress Gábor teljesítette a polgármester 
kivámságát a különvonat igv elindult Szeged fe-
lé. és menetrendszerinti pontossággal megérkezett 
•öbb, mint háromszáz utasával. 

Az utasok között elég szép számmal voltak 
»lyanok is, akik nemcsak a Montmartrei ibolyára 
voltak kíváncsiak. hanem Szeged vasárnapi sport-
eseményére. a Ferencváros—Szeged FC-meccsre. 
Ugy tervezték, hogy szombaton este megnézik s 
bemutatót, vasárnap délután pedig az ujszegedi 

sporttelepen a fútba Umérk ó rést. 
A továbbiakról Berzenczey Domokos itífiszalri 

főtanácsos a következőket mondotta munkatár-
sunk előtt: 

— A pesti vendégek körébe« ismét igen seyos 
és káros panaszok merültek föl. Többen jelent-
keztek az idegenforgalmi hivatalban és elmondot-
ták, hogy milyen kellemetlen meglepetés érte őket 
Szegeden. Amikor megkapták szinház jeggyel 
kombinált vasúti jegyüket, abban a hitben, hogy 
a szombatesti előadást nézhetik végig. Legnagyobb 
meglepetésükre kiderült, hogy jegyük nem a 
szombatesti. hanem a — vasárnapdélutáni elő-
adásra szólt. így a szombatestéjükkel nem tudtak 
volna mit kezdeni, vasárnap délutánra viszont 
két jegyük is volt, a színházba és a meccsre. Az 
idegenforgalmi hivatalt kérték föl arra, hogy in-
tézze el az ügyüket. Rendelkezésükre bocsájtot-
tam a hivatal alkalmazottait, akik eljártak a 
konkrét panaszok orvoslása érdekében a szín-
háznál. Mondanom sem kell, hogy az ilyen eljárás 
mennyi sokat árthat Szeged idegenforgalmának, 
hogy néhány ilyen kinos eset. ha elmegy a híre. 
mennyire elveheti az emberek kedvét a kirán-
dulásoktól. Az idegenforgalmi hivatal éppen 
ezért a legszigorúbban fog a jövóben ügyelni 
arra, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak 
többet elő. 
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A kereskedők sérelmei 
a vasárnapi nagytanácsi ülésen 
Balkányi Kálmán és Magyar "Bertalan a iuladózta-
tásról, a statisztikai készlettelvételekről, a szabad-
kereskedelemről és as áruházakról — A kereskedők 

aggkorl biztosítása 
(A Délmagyarország munkatársától) Vasárnap 

délelőtt a Szegedi Kereskedők Szövetsége nagy-
tanácsi ülést tartott a Szegedre érkezett OMKE-
fezetök részvételével. Az ülésen feltárták a ke-
reskedelem sérelmeit, különös tekintettel a sze-
gedi viszonyokra. Az ülésen megjelent a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara vezetősége te: Vértes 
Miksa elnök, Grosz Marcell alelnök, dr. Tonelli 
Sándor főtitkár. 

Varga Mihály elnök üdvözölte Maqyar B e r t a -
lan OMKE-alelnököt és Balkányi Kálmán igaz-
gatót. majd dr. Landesberg Jenő főtitkár ismer-
tette a panaszokat: a kirakodó-vásárok csoporto. 
irtását, a szövetkezetek, áruházak, a gyárak de-
tail árusítását, a magas hely pénzeket. Köszönetet 
mondott az ÓMKE~nek munkásságáért c-. felszó-
lította, hogy továbbra is ebben az irányban mű-
ködjék. Eredmény csak ugy lehetséges, ha a ke. 
reske dől ársa dalom zárt sorokba áll a vezérei 
mögé. Csak 

a kereskedők szoros összefogása alkalmas 
eredmények kivivására. 

A következő előadó dr. Kertész Béla volt. Fog-
lalkozott a túladóztatás kérdésével. Kijelentet'.«, 
hogy a tönkrement kereskedők adóit a niér* tönk-
re nem ment kereskedők kénytelenek fizetni. Is-
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mertette a közteherviselés ügyét, k»fogá.siW«a1 h»>t»y 
a köztisztviselők fizetését tartozás fejében nem 
lehet lefoglalni, kifogásolta a telefon és posta 
magas díjszabását, szóvátette a napokban szét-
küldött statisztikai kérdőivel; ügyet, majd annak 
az óhajának adott kifejezést, hogy a határmenti 
városok sérelmeire az illetékes körök ne fejl'^nek 
ki centrális politikát. 

Pollák Endre felszólalásában Szeged rossz ups-
uti összeköttetéseit tette szóvál. A Szegedtől Ke. 
letre eső nagyobb alföldi városok nehezebben kö-
zelithetik meg a közelebb eső Szegedet, mint a 
távoli fővárost. Kifogásolta a«t is, hogy a külön-
böző ciroen adott utazási kedvezményekkel a 
fővárosba csábítják a vidék vásárlóközönségét. 

Reilzer Miklós 

a szegedi paprika 

problémáját ismertette a vendégekkel és kijelen-
tette. hogy a szegedi paprikának semmiféle szö. 
vetkezetra, állami szervezőre szüksége minős. 

Az elhangzott felszólalásokra Balkányi Kál. 
mán válaszolt. Elmondotta hogy az OMKE úgy-
szólván panasznapokat tart a vidéki városokban. 
Innen tudja, hogy a most hangoztatott sérelmek 
és kívánságok általánosak. Ami a szegedi pap. 
rika körül Szegeden történik, ugyanugy történik 
más város más speciális cikkével. Az OMKE 
eddig is helyes irányban kereste a megoldáso-
kat. A kirakodó .vásárok ügyében például az 
OMKE a minisztertől azt a határozott Ígéretet 
kapta, hogy nem engedélyez ilyent többé, most 
pedig dr. Landesberg előadásából arról értesült, 
hogy azóta 176 vásárt engedélyezett. 

A túladóztatást 

az ország közgazdaságára nézve a legnagyobb 
szerencsétlenségnek tart ja . A gyáripar detail-áru-
sitása miatt a kereskedők ezrei mennek tönkre» A 

Asztalosmesterek Bútorcsarnoka Szend-
rényi Géza és Tsai, Dugonics-tér 11. Tel: 19-82. 

helyzet valóban kétségbeejtő. Az OMKE — bán* 
a szabaükereskedelem hÍTe — törvényes rendeL 
kezést is sürgetett ebben az ügyben. De egy erős 
kormánynak, amelynek a gyáripar oly sokat kő- , 
gzönhet a különböző kedvezmények miatt, má», 
eszközei is volnának, mint. egy egyszakaszos, egy-, 
szerű tiltó rendelkezést tartatom zó törvény. 
Ameddig ez a kérdés végleges megoldást nemi 
nyer, az önsegély eszközéhez kell folyamodni. A 
selyemkereskedők egységes bojWottmozgalmakkal 
áttörték máris a selyemfrontot: a selyem,gyárak 
beszüntetik a detailárusitágt és hasonló megegye-
zésre van kilátás a szövetfronton, is. Az áruházak 
kérdése is égertó sebe a kereskedőknek. A keres-
kedők ennél a kérdésnél nem hajlandók a sza-
badkereskedelem' elvét csak máisokra vonatkoz-
tatva állni. 

A szabadkereskedelem az, amely alkal-
mas az ország és az egész világ egyen. 
súlyát helyreállítani, de a kereskedők 
nem nézhetik tétlenül, hogy az áruházak 
a sokszor illegitim konkurrenciájukkal 
tönkretegyék a kisegzisztenciák légióját. 

Ismertette az áruházak ügyében eddig megtett 
lépéseket, amelyek főleg a fűszereseik érdekeiben 
történtek. 

A statisztikai készletfeUvéteiek 
ügyében kijelentette, hogy a kérdőivek össfceáöi-
tásának a módja nem szolgálja sem a statisztika, 
sem a kereskedelem érdekeit. A kérdőivek. kitöl-
tése nagy munkát jelent — fleleslegesen. A kér-
dőiven sok nyugtalanító kérdék is szerepel, mint 
például az a rovat, amelyik a.? elmúlt év forgal-
mára vonatkozik. Az OMKE keddien ülést tar t és 
ezeket a panaszokat szóvátes^ az illetékesek 
előtt. Kijelentette továbbá, hogy a posta-, telelőm -
tarifa nem alkalmazkodik a m.ai élethez. A 
zumkérdésről szólva megállapította, hogy az or-
szág érdeke követeli, hogy a legközvetlenebb 
szomszédaikkal: Csehországgal, Jugoszláviával, 
Romániával saemben szüntessék meg a vízum-
kényszert. 

Magyar Bertalan köszönetét feyezte ki a sae-
gedi kereskedelmi érdekeltségeknek azért a; 
nagyszerű munkáért, amelyet nemcsak a szegedi, 
de az összkereskedelem érdekében kifejtenek 
Elmondotta, hogy az OMKE őrt M l nehogy a. 
kereskedelmi lehetőségek egy helyre komccmirá-, 
lódjanak. Ha ez nem sikerül mindég, a rend-
szert kell felelőssé tenni. Elmondotta, hogy az, 
OMKE szoros kapcsolatot létesített a mezőgazda-, 
sági szervekkel. Beigazolódott, hogy aiz érdekekl 
nem ellentétesek. A jövő évi kampámytran ettől aa; 
együttműködésitől jobb és szebb eredményeket le-> 
het várni. Foglalkozott ezu+án a kereskedők\ 
szociális helyzetével, ainely a háború után világ«, 
szerte megváltozott.' A kereskedők aggkori bizto-
sítását rendkívül fontosnak tartja- az OMKE en-
nek a feladatnak a megvalósítását líraié ki célul. 
Az állam bármiféle módon való Ibekaiprsolásiát 
mellőzni akarják, csupán az önsegély útját tar t ják 
helyesnek. Kétféle megoldás kínálkozik. Az egyik 
a ¡gyárosokat kívánja bekapcsoihri, akiktől a 
kereskedők joggal követelhetnek seghségnt, mert 
ők a konjunktúra következtében csak kaptak, a 
kereskedők pedig csak elszegényedtek. A gyárosok 
segítsége olyan módon volna megoldható., hogy 
a számláikból a kereskedők bizonyos összeget le-
vonnának. Felvetődött az a gondolat is. hogy a 
kereskedők a saját erejűkre támaszkodva szintén 
hozzájáruljanak ennek az »lopnak a Viszélesiíé-
séhez. 

Varga Mihály köszönte meg a feLszólaAásokat és 
bejelentette, hogy az aggkori biztosítás ügyébem 
a szövetség legközelebb ülést tart és letámstyaíja ,a 
kérdést. 

Korzó Mozi Ma 

2 részes nagy vadnyugati kalandor film. 
I. rész SaskaselyO, n . rész Colorado 6rgő-
ge. Fősz. Georg O'Brlen. Elő?;láso:c3, 5, 7 , 9 


