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ALFÖLDI IPAR 
E S 

KERESKEDELEM 
Szeged-Vásárhely-Szentes—Csongrád-

Félegyháza~KtsleIek~Szeged 
A Délmagyarország cikke nyomán az egész környék bevonásával akció indul 

a vasúti körforgalom megvalósításáért 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Délmagyarország multheti számában cikk je-
lent meg, amely a Szeged—Hódmezővásárhely 
és Szentes közti vasúti összeköttetés hibáira 
mutatott rá. A cikk az érdekelt városokban, az 
egész környéken nagy érdeklődést keltett és 
széleskörű mozgalom indult meg, hogy 

körvasút beállításával segítsen a 
Máv. a körnvék vasutösszekötteté-

sének hibái». 

Már évekkel ezelőtt tervbe volt véve az úgy-
nevezett vasúti körforgalom megvalósitasa, 
amely Szegedről kiindulva Hódmezővásárhe-
lyen, Szentesen. Csongrádon, Kiskunfélegy-

házán és Kisteleken keresztül újra Szegeden 
végződnék. A körforgalom megvalósítása a mai 
motorosközlekedés mellett könnyen keresztül-
vihető volna és éppen a Délmagyarország cik-
kének nyomán, most az érdekelt városok 
együttes mozgalmat akarnak kezdeményezni, 
hogy a Máv. megvalósítsa a körforgalmat. Vas-
úti körökben arra hivatkoznak, hogv Szeged-
Vásárhely és Szentes között meglehetős mini-
mális az utasforgalom és nem fizetődnék ki a 
körforgalom beállítása. Ezzelszemben az érde-

keltek azt hangoztatják, hogy a mostani, rend-
kívül nehézkes vasúti közlekedés riasztja el az 
utasokat a vasút igénybevételétől. Ha azonban 
a körforgalmat beállítanák, akkor egyszerre 
fellendülne ezen a vonalon is az utasforgalom. 

Arról értesülünk, hogy rövidesen 

érdekelt városok kiküldöttei, ke-
reskedelmi, ipari és gazdasági ér-
dekeltségei közös megbeszélésen 
vesznek részt és együttesen kérni 
fogják a kereskedelmi miniszter-
iéi, hogy a régóta tervbevett Szeged, 
Vásárhely, Szentes, Csongrád, Fél-
egyháza, Kistelek, Szeged vasúti 
körforgalmat mielőbb valósítsa 

meg. 

Az érdekeltek felkérik a városaik országgyü • 
lési képviselőit is, hogy illetékes helyen pártol-
ják ezt a közérdekű és a körnvék fejlesztését 
szolgáló akciót. Sokan azt is javasolják, ho^y 
az érdekelt városok törvényhatósági bizottsá-
ga. illetve képviselőtestülete is foglalkozzon a 
körforgalom tervével és közös felterjesztést in-
tézzenek ebben az ügyben a kereskedelmi mi-
niszterhez. 

Itt élsz, itt vásárolj! 
flz Iparügyi minisztérium megbipottai Szegeden 
tanácskoztak az ipari mintamühely felállításáról 

14 minfamflhely lesz Szegeden 

(A Délmagvarország munkatársától.) Beszá-
molt arról a Délmagyarország, hogy az ipar-
ügyi miniszter ipari továbbképző tanfolyamok 
megszervezését vette tervbe. Háború előtt már 
voltak ilyen ipari tanfolyamok, ezek a kéz-
müiparosság ipari készségének fejlesztését és 
szakismereteinek bővítését szolgálták, a nehéz 
gazdasági viszonyok folytán azonban már nem 
voltak felújíthatók a továbbképző tanfolya-
mok. Most azután valamennyi kereskedelmi és 
iparkamara területén ismét felújítják a tanfo-
lyamokat. A terv szerint a tafolyamok céljai-
ra az iparügyi minisztérium az egyes városok-
ban mintamühelyeket állit fel. A mintamü-
helyek berendezését már össze is állították és 
rövidesen szétküldik azokat azokba a városok-
ba, ahol a tanfolyamok rendezésére megvannak 
az előfeltételek. 

Az ipari mintamühelyek felállításáról teg-
nap beható tárgyalások voltak Szegeden, a ke-
reskedelmi és iparkamarában. Ebből az alka-
lomból Szegedre érkezett dr. M ü 11 e r Pál és 
ifj. G a u l Károly, a ziparügyi miniszter meg-
bízottai, akik az iparoktatási ügyek előadói. A 
tanácskozáson a kamara részéről dr. L a n -
d e s b e r g Jenő ügyvezető-titkár és dr. C s e r-
zy Mihály titkár, a felsőipariskola képvisele-

tében C s i z m a z i a Kálmán főigazgató, az 
állami faiskola részéről F e k e t e Károly ta-
nár, az ipartestület részéről dr. G y u r i s Ist-
ván titkár, mig az iparostanonciskola képvise-
letében A n t a l Dénes igazgató vettek részt. 
Az értekezleten elsősorban is megállapították 
azt, hogy Szegeden milyen ipari továbbképző 
tanfolyamok megszervezésére lesz szükség. 
Szakmák szerint a következő mintamühelye-
ket állítják fel Szegeden; 

asztalos mintamühely, 
famegmunkáló gépműhely, 
fuvól akkozómühely, 
pácolómühely, 

fényező (politúrozó) műhely, 
festő- és cimfestőmühely, 
férfi- és nőiszabó ós szabászmühely, 
cipész, kaptafaigazitó, cipőfelsőrészkészitő-

mühely, 
lánghegesztőniühely, 
könyvkötő (aranyozó, metsző, bőrmunkás) 

műhely, 
szücsmühely, 
fényképészmühely, 
végül szó van még építőipari és villanysze-

relési műhelyek felállításáról is. 
A tizennégy mintamühely berendezése nagy 

] költséget jelent, de ezek a kiadások a minisz-
| tériumot terhelik. Ugyancsak az állam viseli 8 
| tanfolyamok oktatóinak költségét, a városnak 
i helyiségről, fűtésről és világításról kell gon-

doskodnia. Már meg is állapodtak abban, hogy 
az asztalos és rokonipari mintaműhelyt a2 
állami faipariskola épületében helyezik el, a 
fémipar körébe tartozó mintamühelyek pedig 
a felső fémipari iskolában nyernek elhelyezést, 
egyéb műhelyek az iparostanonciskolában lesz-
nek elhelyezve-

Az ipari mintamühelyek törzshelye Szegeo 
lesz és a műhelyek berendezését a tanfolyamok 
idejére innen fogják elszállítani a kamara te-
rületén lévő városokba és községekbe. Most 
igyekeznek azt megállapítani, hogy egyes he-
lyeken milyen tanfolyamok megszervezése 
mutatkoznék szükségesnek. 

Valószínű, hogy a környéki iparosok részére 
is rendeznek Szegeden ipari továbképző tanfo-
lyamot egyes szakmákban. Dr. C s e r z y Mi-
hály titkár vetette fel azt a gondolatot, hogy 
körzeti-tanfolyamot rendezzenek azokban a vá-
rosokban, amelyeknek a környékén nincs any-
nyi jelentkező, hogy a községekben külön-
külön érdemes volna egy mintatanfolyam 
megszervezése. A tanfolyam hallgatói részére 
— a javaslat szerint — a kereskedelmi mi-
niszter utazási kedvezményt biztositana, es«t-
leg vasúti utazásra jogosító utalvány-tömbö-
ket bocsájthatna a minisztérium a kamarák 
rendelkezésére és a jegytömböt ösztöndíj cí-
mén adná a kamara az arra érdemes iparos-
nak. Az iparügyi minisztérium megbizottai a 
javaslatot magukévá tették és annak megva-
lósítása érdekében előterjesztést tesznek a mi-
niszternek. 

Most már hamarosan sor kerül a mintamü-
helyek berendezésének elküldésére és valószí-
nűleg már november eelején az ipari tovább-
képző tanfolyamok is megkezdődnek Szege-
den. 

9 szegedi kereskedők 
nem kívánják a részletiiz'et 

módosítását 
A Szegedi Kereskedők Szövetsége tegnap 

este a Lloyd-Társulat nagytermében gyűlést 
tartott, amelyen a részletüzletek szabályozásá-
ra vonatkozó kereskedelmi miniszteri rende-
lettervezetről tárgyaltak. A V a r g a Mihály el-
nöklésével megtartott gyűlésen többen szólal-
tak fel, különösen a téxtilkereskedők közül, 
végűi is megállapodtak abban, hogy nem kí-
vánják a részletüzletek módosítását, hanem a 
jelenlegi állapot további fenntartása mellett 
foglalnak állást. A szövetség a gyűlés határo-
zatát átiratban közli a kereskedelmi és ipar-
kamarával, mivel a kamarának kell megten-
nie az észrevételeket a legújabb miniszteri ren-
delettervezetre. 

BEVONULÓ KATONAKNAK: 
Katona ládalakat —.24 
1 nagy doboz „Tükör" cipőkrém —.24 
10 drb levélpapír borítékkal —.24 
1 drb törülköző —48 
2 doboz fénymáz —.18 
Körömkefe —.10 
Sárkefe —.16 
Ruhakefe —.14 
Rud borotva szappan —.12 
Alumínium borotva tál —.18 
Fényesítő kefe —.18 
2 doboz púder . —.12 

Minden katonai felszerelési cikkel leg-
olcsóbban árusítunk 

ÉLELMISZEREK: 
6 dkg Orange Pecco tea —98 
80 dkg teasütemény —.98 
3 drb citrom —24 
1 koszorú füge —.24 
10 dkg arachidos tejhalom —.24 
10 dkg csokoládés drazsé —..20 

DIVATÁRU: 
Szines női svájci sapka P 1.08 
Divní mintás pullower P 3.88 
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SZEGED. CSEKGNICS és KISS UCCA SAROK 


