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Karácsonyi munkaellleset kapnak 
azok az iBsésese&, 

akik az ünnepek elüt nem jiíiak munkához 
A közgyűlés a szociáldemokraták indítványára leszavazta a kisgyű-

lés javaslatát 

„Minden szegedi polgár becsületbeli kötelessége, hogy Szegeden 
vásároljon" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatósági bizottság az év utolsó közgyűlését 
tariotta szombaton délután Bárányi Tiibor főispán 
elnökletével. Napirend előtt vitéz dr. Shvoy Káli-
mán a kormányzó névnapjáról emlékezett meg. 

— A kormányzó tegnap tartotta meg nevének 
az ünnepét. Nekünk, szegedieknek — mondotta 
Shvoy Kálmán — minden, ami a Főméltóságu ur 
személyével összefügg, különösen kedves és ha 
mi ma, amikor történetesen ülést tart a törvény-
hatósági bizottság, megragadjuk az alkalmat és 
érzéseinknek itt, a közgyűlés keretein belül és azon 
keresztül kifejezést adunk, nemcsak egy formali-
tásnak leszünk eleget, hanem meggyőződéses kí-
vánságainknak adunk hangot. Magyarország kor-
mányzója és Szeged a történelemben örökre egybe 
van forrasztva. Az ország nehéz ós csúnya helyze-
tében a sors hozta őket össze. A nehéz napok ide-
jén e város falai között állott Horthy Miklós a 
nemzetet megmentő akció élére, innen indult el 
arra az útra, amelynek állomása a Dunántul, Bu-
dapest és a kormányzóság volt és mely utja még 
ma is tart, tele akadályokkal, nehézségekkel, tö-
vissel, sok-sok gonddal és talán keserűséggel is. 
A kormányzó ma is ott halad a nemzet élén, kezé-
ben a magasra tartott nemzetiszínű lobogóval, tele 
lelkesedéssel, bizalommal és hittel. Es tizenöt év 
óta ez az ő hite, bizalma a nemzet egyik fix 
pontja. Sok-sok nehéz percében az országnak 
mindenki szeme benne kereste, látta és találta 
meg a biztató reménységet. Az ő névnapján az 
egész ország, de különösen Szeged város lakos-

"*-*1"'^önhség nélkül a magyarok Istenéhez 
a Mindenhatót, hogy tartsa mei ford 

pártkü.ön 
ul és kéri 

a kormányzót jó erőben, egészségben még 
ncg 
sok 

éven át az ország javára. Inditványozom: a tör-
vényhatósági bizottság mai ülése alkalmával a 
kormányzót névünnepe alkalmából táviratilag üd-
vözölje. 

A felszólalást a közgyűlés tagjai nagy éljen-
zéssel fogadták és a városatyák helyükről feláll-
va, hosszasan éljenezték a kormányzót. Az elnöklő 
főispán enunciálta is, hogy a közgyűlés minden 
tagja osztozik azokhan az érzésekben és hódolat-
ban, amelyet Shvoy Kálmán felszólalásában ki-
fejezésre juttatott 

A főispán ezután bejelentette, hogy Olejnyik 
József lemondott törvényhatósági bizottsági tag-
ságáról és helyette a polgármester a soron követ-
kező póttagot: Égőd Andor magántisztviselőt hív-
ta be a törvényhatósági bizottságba. 

A szokásos polgármesteri jelentést dr. Pávó 
Ferenc tb. tanácsnok olvasta fel. A ielentéshez 
többen is hozzászóltalc. 

Dr. Kertész Béla 

ű Szegeden való vásárlás erdskeuen szólalt fel nagy 
figyelem közben: 

1— A szegedi Ipartestűlet és a Szegedi Keres-
kedők Szövetsége együttes akciót indított a sze-
gedi áruk védelme és a Szegeden való vásárlás 
propagandája érdekében — kezdte felszólalását. 
A propaganda szó talán kevés ennek a mozgalom-
nak a m/egjelölé-ér?. joggal mondhatom 

mentési akcinak, 
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Belvárosi Hozl Vasárnap és hétfőn 

A legszebb magyar film, a 

B u d a i cukrászda 

amellyel a szegedi iparosság és kereskedőosztály 
a szegedi piacot, a szegedi fogyasztót és vásárló-
közönséget akarja a maga számára megmenteni. 
Értendők óta súlyos válsággal küzd a szegedi 
ipar ós kereskedelem, a folyó év soha nem kép-
zelt módon kedvezőtlen őszi idényét valósággal 
katasztrofális téli üzleti szezon váltotta fel. Ha 
kutatjuk ennek okait, ugy ez nem csupán az álta-
lános válság ós a rossz termés következménye, ha-
nem nagymértékben okozója ennek 

a főváros közgazdaságának mes-
terséges támogatása 

és erősítése és az a törekvés, hogy a vidék ösz-
szes gazdasági erőit a főváros szívja magába. 
Megállapítható, hqgy a vidéki kereskedelem és 
ipar évek óta folytatott küzdelme ellenére is 
augusztustól kezdve minden hónapban hetekigJ 
tartó féláru vasúti kedvezményes utazási atl;alom 
volt, amely idő ahtt a vonalok jelentékenyen ineg-

Gyógyszertárakban kapható 

növekedett szerelvényekkel túlzsúfoltan közlelied-
tek és az utasok icivétel nélkül mind csomaggal 
tértek vissza Budapestről, ami bizonysága annak, 

szükségletüket ott szerezték be. 

Célját tévesztett, szerencsétlen intézkedés ez, mert 
ahelyett, hogy a vidék iparát és kereskedelmét 
erősítenék kedvező és lemérsékelt tehertarifák-
kal avégből, hogy kiegyenlítsék a vidék területi 
inferioritását a fővárossal szemben, a t°hfrtari-
fát nem. csőkken tfk, hanem ellenkezőleg, csökken-
tik a személy tarifát, hogy a vásárlóközönséget ol-
csó utazással csábítsák a fővárosba. 

— Szeged város ipara és kereskedelme számára 
nem marad egyelőre egyéb mód, mint 

nyomatékosan tiltakozni e sérelmes 
állapot ellen 

és küzdeni azért, hogy meglartlnssa a maga szá-
mára a szegedi piacot és a szegedi vásárlóközönsé-
get. A sérelmes kormányintézkedésekkel és a fő-
város gazdasági éleiének támogatásával szemben 
nekünk — hogy divatos kifejezéssel éljek — 
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ellenszankciókat kell életbeléptet-
nünk, 

hogy megvédelmezhessük saját piacunkat és sa-
ját vásárlóközönségünket. Kérem a polgármester 
ur segítségét olyirányban, hogy bocsásson ki Sze-
ged város közönségéhez felhívást ós ösztönözze ab-
ban a város közönségét arra, hogy mindeiki. aki 

K e l l e m e - m e l e g l e s z 
pu lowerje, blúza, sálja, 

ha a 

gyapiufonalakat 
(leg-olosóbban) n i unk vásárolja, 

Tisza Áruház 
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