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Ankét 

a rekord-qyümölcsíermés 
értékesítésének problémáiéról 

Nfncs szükség elkéseti csomagoló helyiségre, nem kell a Mars-
iért szárnyvonal és aszalóiizem — az exporlkereskedelem úgyis 

gondoskodik mindenről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
idei nagy gyümölcstermés kérdése hetek óta 
foglalkoztatja az érdekeltségeket, amelyek kü-
lönböző kívánságokká 1 fordultak a város ha-
tóságához, hivatkozva arra, hogy a kérdés 
megoldása eminens érdeke a városnak is. Né-
hány nappal ezelőtt a gyümölcstermelő gazdák 
küldöttségét dr. Hunyadi-Vass Gergely ország-
gyűlési képviselő vezette a polgármesterhez, 
akitől azt kérte, hogy a város építtessen sürgő-
sen csomagol óhelyiséget a Mars-térre és gon-
doskodjék arról is, hogy a villamosvasút szál-
lítsa a Mars-térről vasúti kocsikban a becso-
magolt gyümölcsöt a vasútállomásra. Már ré-
gebben, először dr. vitéz Shvoy Kálmán or-
szággyűlési képviselő és dr. Kogutouitz Ká-
roly egyetemi tanár nyújtott be közös bead-
ványt a városhoz és aszalóhelyiség berendezé-
sét kérték, valamint a gyümölrs hűtéséhez szük-
séges berendezések beszerzését. 

A polgármester hétfőn délelőtt az ügyben 
ad-hoc bizottságot hívott, egybe, amely tüze-
tesen foglalkozott a felmerült kérdésekkel és 
kívánságokkal. A bizottság üléséről a polgár-
mester a következőket mondotta a Délmagyar-
ország munkatársának: 

— Az ad-hoc bizottság behatóan foglalko-
zott ezekkel a kívánságokkal. Az ülésen az a 
vélemény alakult ki, hogy 

ff csomagolóhelyiség 

felépítésének az idén már semmi hasznát sem 
vehetnék az érdekeltek, mert mire helyiség 
elkészülne, a szezon elmúlik. De megállapítot-
ta a bizottság azt is, hogy erre a helyiségre 
tulajdonképen nincs is szükségi, mert az érde-
kelt exportőrök a város közreműködése nélkül 
is tudnak megfelelő csomagoló helyiségekről 
gondoskodni a Mars-téren, vagy a tér köze-
lében lévő telkeken. Megállapította a bizott-
ság azt is, hogy a villamosvasút bekapcsolása 
is felesleges. A rendelkezésre álló adatok tanu-
sága szerint ugyanis a vasútnak, mint szállí-
tási eszköznek egyre kisebb szerepe lesz a gyü-
mölcsexportban. 

Az idén Szegedről már nyolcszáz-
názsa byümölcsöt exportáltak, 

de ebből csupán nyolcvanöt mázsát szállított a 
vasút, a többit autókon vitték el rendeltetési 
helyére. Több bécsi importőr a saját kocsijá-
val jelent meg Szegeden és így szállította el 
a gyümölcsöt. Megítélésem szerint az a ver-
seny, amely ezen a téren keletkezett. 

a vasút és az autó között, 

már el is dőlt az autó javára, tehát felesleges 
kiadást jelentene az. ha a villamosvasút szárny-
vonalat építene a Mars-térig a gyümölcsexport 
érdekében. 

BELVÁROSI MOZI Kedd, szerda, csüt. 

A FOX filmgyár nagyszabású dzsungel filmje 

BABOONA 
Végig magyarul beszélő dzsungelfilm a leg-

sötétebb Afrikából. 5, 7, 9. 

SZÉCHENYI MOZI Keddtől "csütörtökig 

Az RKO filmgyár ragyogó újdonsága! 

ROBERTA 
A zenés filmok királya. Szépség, elegancia, 

vidámság! Szédületes táncprodukciók. Felejt-

hetetlen muzsika. Végig kacagtató ötletes 

mese. Főszereplők IRENE DUNNE, FRED 

ASTARIE, GINGER ROGERS és VARKONYI 

MIHÁLY. 5, 7, 9. 

| — A csomagolóhelyiség kérdését a város 
: más formában fogja megoldani. Amikor a pia-
í ci kocsibeállók megszüntetésének kérdésével 
1 foglalkoztunk, a gazdák azt kívánták, hogy a 

város a Mars-téren készítsen a kocsik számára 
megfelelő helyet és valami rakrárfélét is, ahol 

a tanyai termelők 

hátrahagyhatják majd holmijukat. Ezzel kap-
csolatban lesz helye a gyümölcscsomagolásnak 
fe. Hunyadi-Vass Gergely már kért erre a célra 
beruházási kölcsönt a földművelésügyi minisz-
tertől, aki ezt a kölcsönt kilátásba is helyezte. 
Ha megkapjuk a pénzt, akkor rögtön felépítjük 
a szükséges helyiségeket. 

— Foglalkozott a bizottság a Shcoy—Kogu-
toiritz-féle beadvánnyal is és megállapította, 
hogy 

a városnak ezen a téren nincs külö-
nösebb tennivalója, 

mert az elhangzottak szerint az exportkereske-
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delem maga gondoskodik mindenről, amire 
szüksége van. Igen sok külföldi és vidéki válla-
lat érdeklődött már nálam is, hogy milyen 
gyümölcstermésre számit az idén Szeged és 
közölték, köztük egy világhírű likőrgyár is. 
hogy elegendő nagy termés esetén külön megbí-
zottakat küldenek Szegedre, sőt gondoskod-

nak a szükséges berendezésekről. így az asza-
lóhelyiség>ekröl és a gyümölcshütésről is maguk 
Az érdeklődőkkel táviratilag közöltem a kért 
adatokat é6 azt hiszem, a vállalatok megbízot-
tai rövidesen jelentkezni fognak Szegeden, 

99 Az áldásos és békés munka 
korszakának kell bekövetkeznie" 

József Ferenc főherceg, Bornemisza Géza és Winchkler 
Isíván miniszterek az iparosság vasárnapi ünnepségén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap egv napra beköltözött a városba az ide-
genforgalom mozgalmassága. Sokezer idegen 
érkezett Szegedre öt filléres vonaton. A ven-
dégek élén a Baross-nap alkalmával Szegedre 
érkezett dr. József Ferenc főherceg, Bornemisza 
Géza iparügyi és Winchkler István kereskede-
lemügyi miniszter, továbbá Senn Ottó állam-
titkár, a Máv. elnöke, Lieber Endre Budapest 
alpolgármestere, báró Kruchina Károly ál-
lamtitkár és Nádas Károly miniszteri taná-
csos, llovszky János, több felsőházi tag és 
országgyűlési képviselő. 

A vendégeket az állomáson ünnepélyesen fo-
gadták, majd az iparosok impozáns menetben 
indultak a Dóm-térre, ahol már többezer ember 
gyülekezett. Fél 11 órakor megkezdődött 

az iparosok felvonulása. 

A hatalmas menetben — amelyet Körmendy 
Mátyás, az ipartestület elnöke vezetett — 
valamennyi szakma képviselve volt és céhlá-
dáikat, szerszámjaikat vitték zászló alatt. 

Amikor a felvonulás befejeződött, Raskó 
Sándor pápai prelátus fényes papi segédlettel 
megáldotta az iparosok szerszámjait. A szer-
tartás alatt Némethy Ella, az Operaház tagja 
a „Boldogasszony Anvánk" kezdetű dalt éne-
kelte. 

Negyed 12 órakor kezdődött 

a nagygyűlés a IKru-féren. 

Az ünnepséget a dalárdák éneke vezette be, 
majd dr. Vinkler Elemér kormány főtanácsos, a 
Baross Szövetség szegedi elnöke üdvözölte a 
vendégeket és bejelentette a délvidéki kerületi 
Baross-szervezet megalakulását. Utána Lieber 
Endre, Budapest, alpolgármestere a főváros és 
a vidé; közötti harmóniának szükségét hangoz-
tatta, majd a tagok sorába iktatta dr. Pálfy 
József polgármestert. 

Dr. Pálfy József polgármester 

mondott ezután beszédet: 

— Ez a nagygyűlés — mondotta —, több, 
mint egy közönséges gyűlés, ennek az a jelen-
tősége, hogy a vidék és a főváros testvéri ölel-
kezése következett be. 

József Ferenc főherceg 

felemelt karral köszönte meg az ovációt és azzal 

kezdte beszédét, hogy Szegedet méltán lehet az 
uj magyar elindulások városának nevezni. 

— A cél az — folytatta —, hogy az áldásos 
és békés munka korszaka bekövetkezzék. En-
nek a célnak az előharcosai vagyunk. 10 év 
alatt sok jó törekvés kárbaveszett ée azt vitat-
juk ma is. Fajt és lelket akarunk újjáteremteni. 
de ehhez elő kell készülni, tanulni és tanítani 
kell. Bármily munkáról van szó, nem lehet 
különbséget tenni, minden munka nemzeti va-
gyont jelent. Az a tőke azonban, amely munka-
nélkiil hever, véleményem szerint elpusztítandó 

Vovszky János országos elnök bejelentett* 
ezután, hogy a szövetség érdemláncával az ér-
demlánc-hizottság legutóbbi ülésén Winchkler 
István kereskedelmi minisztert tüntette ki. 

A diszes láncot ezután 

Bornemisza Géza iparügyi miniszter 

nyújtotta át minisztertársának a kővetkező 
beszéd kíséretében. 

— Ez az érdemlánc a magyar kereskedelem 
megbecsülésének a jele a magyar kerc<=kelelpm-
iigvek miniszterének a nyakában. Azt kíván-
ják, hogy a kereskedelemügyek minisztere ér-
vényesítse a keresztény etikát a magyar ipar-
ban és kereskedelemben egyaránt. Nem szabad 
hagyni, hogy a keresztény ifjúság továbbra i~> 
távoltartsa magát a kereskedelmi pályától: 
Nagyméltóságodra vár a feladat, hogy a ma-
gyar ifjúságnak ezt a iéves felfogását elosz-
lassa. 

Winchkler István miniszter • 

köszönte meg ezután az érdemláncot és beszé 
dében emlékezett arra az időre, amikor még & 


