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A vasút 
és a szegedi váfár 

Tichy Antal Máv. üzletigazgató a szegedi vá-

sár jelentőségéről a következőkben nyilatkozott a 
Délmagyarországnak :• 

— Minden társadalmi vagy közgazdasági meg-

mozdulás engem elsősorban vasutas szempontból 

érdekel. Ez természetes ós nem is nevezhető ön-

zésnek, vagy egyoldalúságnak, mert hiszen a 

vasút a közönségé, mindenkié és az adózó pol-

gárra nézve nem közömbös, hogy a vasút jelentős 

deficittel kénytelen dolgozni. 

— A vasul forgalmára a szegedi ipari vásár 

mindenesetre kihat és minél nagyobb a vásár 

sikere, annál inkább, de sajnos, a vasútra nézve 

nem jelentősen. Különösen áruforgalmi tekin-

tetben nem jelent ez sokat, mert a vásár akció-

sugara természetszerűleg kisebb és igy a forga-

lomnövekedés — ha ilyenről beszélhetünk — in-

kább ez autó és szekér forgalom javára esik. 

— Nagyobb hatással van az ipari vásár a sze-

mélyforgalomra. Az utasok száma emelkedik 

ugyan, de csak kisebb körzetben és az emelke-

dés csak akkor nagy, ha nagy a nyújtott ked-

vezmény is, ezért a haszon minimális. 

— Megállapíthatom tehát, hogy 

a vásár a vasútra nézve csak hasznot 

hajtó lehel és ezért örömmel üdvözöl-

ném még akkor is, ha ar. -.-.•'• c~yéb 

nagy jelentőségeit nem ismerném fel. 

— Lehetetlen azonban nem látni, hogy a vá-

sár a szegedi és szegedkörnyéki iparosságnak és 

Szeged város egész közönségének fontos gazda-

sági tényezője. Nem vitás, hogy az idegenforga-

iom a váios minden po'gárára nézve hasznos. 

Az ipari vá ár igen jó alkalom arra, hogy a fő-

város és az egész ország lakosságát meghív-

juk és a hozzánk érkezőknek valamit valóban 

nyujtsunk is. Szükséges, hogy a hozzánk elláto-

gató idegen elégedetten és azzal a gondolattal tá-

vozzék, hogy ide máikor is eljön. És a szegedi 

\ásár fejlődésével és felkészültségével e tekintet-

ben minden jogos igényt kielégít. 

— Legnagyobb a vásárnak jelentősége ter-

mészetesen magára az iparosságra. Ez egy olyan 

megállapítás, mely magyarázatra nem szorul. Az 

i|>aro^ág is nehéz helyzetben van, rnert min-

denki redukálta igényeit. Kisebb a fogvaszfó-

készség, kevesebb a munka. Természetes, hogy 

az iparosság mindent elkövet helyzetének javítá-

sára. 

— Emlékezem, hogv három vagy négy év 

előtt Budapesten volt egy grandiózus ipari de-

monstráció nagy uccai felvonulással. Szerintem 

az ipari vásár alkalmasabb eszköz a közönség 

vásárló kedvének emelésére és a fogyasztás fo-

kozására. Egy ilyen nagyszerűen megrendezel! 

rátör a kiállított iparcikkekkel és megjelölt áruk-

l.al többet használ minden uccai felvonulásnál 

és minden reklámnál, és egyedül alkalmas annak 

bizonyítására, hogy a magyar ipar az óriási ne-

hézségeket leküzdve akar és tud konkurálni a kül-

földi iparral. 

Ez igen I 
Ezt fogja Ön is mondani, 

mert a Hezolite Rapid 

arcápoló gyorsborotva-

krémmel viz, szappan és 

ecset nélkül 1 perc alatt 

lehet a legérzékenyebb 

arcot is megborotválniJ 

Ptőbadoboz 24 fillér 
ezt is visszatéritem azután tubus 

vagy doboz vásárlásánál. 

Nagy tubus 88 fitt., óriási tubus 
P 2.—, nagy doboz P 1.50, óriási 

doboz P 3.— 
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H város, ax ipari vásár 
és a szabadtéri játékok 

Irta: dr. Páífy József polgármester 

Szegednek ezidőszerint két jól bevezetett ide-
genforgalmi attrakciója van. A szabadtéri játé-
kok és az ipari vásár. Nagyon szerencsés elgon-
dolásnak tartom, hogy az idegen forgalom fejlesz-
tése egyidejűleg kulturális és közgazdasági téren 
történik. Végeredményben az ügy érdekét szol-
gálja az is, hogy az ipari vásár és a szabadtéri 
játékok időpontja nem esik össze. Csak azért 

tárgyaltam az ipartestülettel az egy időpontban 
való rendezésről, mert ugy a kere ketlelmi mi-
niszter, mint a Máv. elnök-igazgatója kijelen-
tették, hogy a két alkalomra külön-külön 50 szá-
zalékos utalási kedvezményi nem engedélyeznek. 
Minthogy pedig sem a város, sem az ipartestület 
a rendezés sikerének veszélyeztetése nélkül nem 
mondhat le az 50 százalékos utazási kedvezmény-
ről, az egy időben való rendezésre igyekeztem 
megoldást keresni. Ez azonban nem vezetett ered-
ményre, mert az ipartestület ragaszkodott a tel-
jes önállósághoz és a júniusi határidőhöz. Az ön-

állóság kérdését még csak át lehetett vo'na hi-
dalni, mert a város sem gondolt valami fiiggő 
helyzetre, vagy anyagi közösségre, ellenben a sza-
badtéri játéi-ok idejét lehetetlen volt az ipartes-
tület által kivánt mértékben előre hozni. Az 
előkészítő munkák ilyen irányban már mindkél 
részről megindultak és 

a város hatósága mindent el fog kö-
vetni, hogy az 50 százalékos utazási 
kedi>ezményt az ipari vásár továbbra is 

megkapja. 

Az idegenforgalmi érdekeken kivűl az ipari 
vásár óriási közgazdasági és inarft>jl°sz1ési je-
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lentőségét látom abban, hogy a szakiparosok közt 
a váár kiállítási jelegére való tekintettel nemes 
versenyt rendez és üzlethelyiséggel nem rendel-
kező kisiparosoknak alkalmat W készítményeik 
bemutatására és a közönséggel való közvetlen 
érintkezésre. Körmendy Mátyás i|>artestületi el-
nöknek elévülhetetlen érdeme, liogv minden ag-
gály oskodások és ellenzések dacára 

merészen neki vágott az iparcsarnok 
építésének és ma. már adósságtól men-
tesen áll az országban első ipari csar-
nok, amely a szegedi kézműves iparos-
ságnak jogos büszkesége és a város-

nak disze. 

Nagyon örülök, hogy magam is hozzá járulhattam 
az iparcsamok tervének fneg valósítása hoz azzal a 
javadalommal, hogy a kereskedelmi és ipari mi-
niszter, a város ós a kamara vállaljanak gamneiát 
az építési költségekért. Szeged város neiében 5000 
pengő garanciát, ajánlottam fel. A terv, amely-
ben Körmendy Mátyás kezdettől fogva rendület-
lenül bizott, olyan jól bevált, hogy a garanciára 
nem is került sor, az ipartestület a maga ere-
jéből rendezte az építkezéssel vállalt terheket. Ai 
ipari vásár szemünk előtt fejlődött az első kél 
esztendő szerény kereteiből országos jelentőségű 
tényezőidé és meg vagyok győződve, hogy a jö-
vőre nézve még nagyszerűbb eredményeket fog 
elérni. Körmendy Mátyásnak és az ipartestület 
vezetőségének mia már igen értékes gyakorlati ta-
pasztalatok állanak rendelkezésére, amelyeket az 
ujabb rendezésnél érvényesíthet. 

A szegedi ipari vásárnak ma már or-
szágosan elismert kitűnő hire van, sőt 

arra a külföld is felfigyelt. 

Különösen az osztrákok tanúsítanak nagyobb ér-
deklődést. Bizonyos vagyok benne, hogy a nor-
mális gazdasági érintkezés helyreálltával a sze-
gedi ipari vásár révén igen értékes közgazdasági 
összeköttetések fognak kifejlődni. De amikor a 
szesedi ipari vásár sikeréről szólunk, elismeréssel 


