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Dr. Tonelli Sándor: 
KI kell bőviieni a szegedi ipari 

vásár keretei!" 
Tonrlli Sándor kereskedelmi és iparkamarai 

főtitkár a k vetkezőket mondotta: 
— £rmuk a városnak kereskedelme és ipara 

olyan neliéz viszonyokkal küzk<jdik, hogy min-
den alkalmat fel kell használni gazdasági életé-
nek és ennek keretében idegien forgalmának eki-
luozditúsúra. Az ilyen kivételes alkalmiak közé 
tartozik az ipari vásár, amely az elmúlt eszten-
dők során sokszorosan bebizonyította életképes-

é^él. Részletek tekintétéin"! foroghatnak fenn né-
zeteltérések, — én példán' ' ipen a Déhnagyaror-
síáa hasábjuin megjelent cikkeimben ismételten 
.innak a uétttemnek adtain kifejezést, hogy a fej-
lödé« érdekében ki kell tágítani a vásár kereteit, 

— abban azonban minden véleménynek meg kell 
egyezni, hogy a vásárt Szeged idegenforgalma 
már mai niúreteibcn és szervezetében sem nél-
külözheti. 

— Nekem azonban mint gazdasági embernek 
¡ízért is különös melegséggel kell viseltetnem a 
wísár irányúban, mert az nem csupán azt je-
lenLi, hogy kisebb vagy nagyobb számú idegen 
érdeklődését kelti fel maga és közvetve Szeged 

iránt, hanem egyúttal lehetőséget adcl olyan Ipari 

termé/cet: elhelyezésére is, amelyek Ityfőként sze-

gedi műhelyekből kerültek ki, szegedi iparosok 

és munkások keresetét gyarapítják és amelyeik 
uz ipari vásár nyilvánossága nélkül esetleg nem 
találtak volna vevőre. 

— Meggyőződésem ezerint az ipari vásár előtt 
még széleskörű fejlődési lehetőségek á'lanak. A 

fejlődés vonala szerintem abban az irányban fog 
haladni, hogy a vásár le fogja rázni magáról 
a még tapasztalható bazár»zenisóget és igazán 
azzá válik, ami célja ós egyben jövőjének biz-
tositéka: ipari bemutatója lesz Szegednek és 

környékének, ahol a látogató a javát láthatja 
meg annak, amit különösen ennek a városnak és 
országrésznek a kézmüvesípara produkál. A vá-
sárpropagandának arra kell törekedni, hogy kü-
lönösön ezt idege/ze bele az ország köztudatába, 
a vájárnak pedig azt kell bebizonyítani, hogy 
ide érdemes eljönni, mert benne az újdonság, 
érdekes-ég és gazdasági hasznosság' tényezői egye-
sülnek. 

A kereskedők 
és a szegedi ipari vásár 

Szeged város hatóságának azon szándékát, hogy 
iiz Ipart vásárt az eddigitől eltérően, a szabadtéri 
játékokkal cgyldőben tartsák meg. az iparosok és 
kereskedők jól felfogott érdekükben helytelenítették, 

a szegedi gazdasági életre idegenforgalmi szempont-

ból is károsnak tartják. 

A Szegedi Ipartestület az Ipari vásár kezdemé-
nyezésével, megrendezésével, úttörő munkát végzett. 

örömmel állapíthatjuk meg, hogy ezen nagybecsű 
munka évről-évre nagyobbodó terjedelemben tárja 

az ország elé iparosaink folytonosan előrehaladó tö-

rekvését és mutatja be minőségileg kifogástalan, íz-
léses, sok esetben művészlesen előállított versenyké-
pes Iparcikkeiket. Az egész ország iparosainak buz-
dításul, követendő jó például szolgál ezen, ipari fel-
lendülést, akaraterőt bizonyító, eredményes mun£a. 

üteged érdeke, hogy ezen jól megválasztott 

idiiban megrendezett, bevált ipari vásár 

megmaradjon, 

az egész ország, különösen iparosai idevonzó, önálló 
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megrendezésnek, idegenforgalmat előidéző, gyarapító 
megmozdulásnak. 

Hogy a tavaszi, májusi időpontot helyesen vá-
lasztották meg, legjobb bizonyítéka az, hogy uiíg 
1930-ban az elsű vásár alkalmakor 30 kiállító és 10.000 
látogató volt a vásáron, addig az idén már 360 ki-

állító és mintegy S0.000 ember fordult meg a vásá-

ron. 

Érdeke Szegednek, hogy 

minél többször legyen alkalom az idegen-

forgalmat növelni 

és ezért f-ztikségea, hogy a szabadtéri játékoktól tel. 
Jeten különállóan rendeztessék meg az ipír i vásár, 
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amely, ha a szabadtéri játékokkal egyidőben nyíl-
nék meg, az eddigi folytonosan növekedő érdeklődés 
helyett, esetleg visszafejlődnék. 

Szeged boldogulása országos érdek. Számtalan-
szor hallottuk kormányférfiaktól, vezető egyéniségek-
től, hogy hazánk megcsonkltottsága folytán a ha-
táron itt őrtálló városunk gazdasági életének meg-
bénulását, újabb intézmények létesítésével, kedvez 
mények megadásával meg fogják akadályozni. 

Nem tudjuk tehát elképzelni, hogy a 

„Máv." éppen tőlünk vonná meg a kü-

lönállóan megrendezendő ipari vdsdr al-

kalmakkor az eddig engedélyezett 50%-os 

utazási kedvezményt és jól bevált filléres 

vonatok tömegesebb indítását as ipari vá-

sár idejében. 

Mindezeknél fogva biztosan reméljük, hogy Szs-
ged méltányolni fogja az iparosok és kereskedők 
azon kívánságát, hogy a szegedi Ipari vásár a sza-
badtéri játékoktól teljesen különállóan, úgy, mint 

eddig, tavasszal rendeztessék meg és elősegíteni 
fogja, hogy mindazon kedvezmények, amelyek ed-

dig erre az ipari vásárra megadattak, jövőben (f en-

gedélyeztessenek. 

VABOA MIHÁLY. 
a Szegedi Kereskedők Szövet-

ségének elnöke. 

K e r t é s z Ernő, az Alföldi Utazók és Ke-
reskedők Egyesülete elnöke a következőkben 
nyilatkozott: 

— A szegedi ipari vásárt az Auke. rendkí-
vül fontosnak és jelentősnek tartja, mondhat-
nám életbevágó jelentőségűnek a város gazda-
sági élete szempontjából. Éppen ez a felisme-
rés vezette az elnökséget akkor, amikor a leg-
utóbbi országos kongresszuson a szegcdi ipa-
ri vásár ügyét szóvátette és hangoztatta, hogy 
mennyire fontos, hogy a vásár megkapja a 
vasúti kedvezményes utazást. Beszél lünk a for-
galmi osztály főnökével, T o r o n y i osztály-
főnökkel is, aki intervenciónkra megígérte, 
hogy 

u vasúti kedvezményeket ez évben 
is megkapja Szc£cd, 

holott eleinte azt akarták, hogy az ipari vá-
sárt a szabadtéri játékokkal egyídőbén rendez-

zék meg, mert máskülönben nem tudnak vas-
uti kedvezményt adni. 

— Az iparosok sorsa szoros összefüggésben 
van a kereskedők sorsával, ezért is tartottuk 
fontosnak, hogy a vásár érdekében közbeves-
sük magunkat. Az utazók a múltban is igye-
keztek segítségére sietni a vásárnak. Amerre 
jártak, mindenütt propagandát csináltak, a 
kereskedők pedig a vásár reklámbélyegeit 
minden levelükre felragasztották. Tapasztaltuk 
a múltban, hogy az ipari vásár alkalmából 
olyan vidékekről jöttek Szegedre nagybani 
vevők, amely vidékeknek azelőtt soha néni 
volt kapcsolatuk Szegeddel. De az ipari vásár 
Szegedre csalta őket és itt építették ki a sze-
gedi kereskedőkkel üzleti öiszeköttetéseiket. A 

, szegedi ipari vásár- fenntartása fontos & szük-
séges és nőm is volna talán mindig rentábilis, 
akkor is fenn kellene tartani, mert Szegednek, 
az ország második városának kell ilyen meg-
mozdulást fentui tania. 


