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Férfi munkaköpeny: 
C.olombus fehér kőper . . . . . . P 5 — 
Herkules fehér drapp és kék köper . . P 5.50 
Cézár fehér drapp és kék kőper . . . P 6.50 
Apolló f£hér drapp és kck köper . . P 7.50 
Grádli fehér köper . . . . . . P 7.50 
Turul fehér drapp, zöld és kék köper P 9.— 
Amerika mákos szürke ruha anyag . P 6.30 
Covercoát cérnázott drapp, szürke . . P 11.— 
Fenti árak 3—6-ig értendők extra méretnél 1.— 
feiár, a női és műtő köpenynél P —.50 felár. 

Unió könyvecskére is. 

Hentes é» 
mészáros 

k a b á t 

Colombus köper P 4.50 

Herkules köper P 5.— 

Cézár köper P 5.50 

Turul köper P 7.— 

AKCIÓ 

Pincér 
k a b á t 

Colombus kőper 
P 3.80 

Herkules kőper 
P 4.50 

Cézár köper 
P 5— 

NŐI éa férfi 
munkaköpeny 

STárcis fekete eloth5.— 
Pipacs fekete cloth 

. . . P 5.50 
Orgona fekete cloth 

. . . P 6.50 
R. G. legjobb minőségű 

cloth P 8.— 
Fenti árak 3—6 ig ér-
tendők, extra méreN 
nél P 1.— felár. 

!Y iunMa:ZüOúonn es naorao 
Herkules drapp és kék kőper 
Cézár drapp és kék köper 
Appoló drapp és kék kőper 
Turul drapp, szürke, zöld 

és kék kőper 
Covercoát drapp és szürke 
Amerika mákos szürke ruha 

anyag 

Fenti árak S—6-ig értendők extra mé-
retnél 1— felár. Külön zubbony, vagy 
nadrág az öltöny felébe kerül. 

P 12.— 
P 13.50 
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Várospolitika — 
gazdasági politika 
Iría Szivessy Lehel 

Ahol megfordulunk, mindenütt arról beszél-
nek, mi az oka annak, hogy amikor világgazda-
sági konjunktura van, ennek nyomait alig ész-
leljük városunk magángazdaság! életében. 

Évek óta semmi magánépitkezés, csak némi 
erőltetett középitkezés folyik és a magántőke (?) 
teljesen visszavonult. 

Nincs alapítás, nincs uj vállalkozás, nincs 
semmiféle kezdeményezés és a gazdasági élet 
még most is téli álmát alussza. 

Valóban ez a helyzet, Szeged városában, a há-
ború befejezése óta. Maga, a nagy alkotó, Klebeís-
óerg Kuno, vetette fel előttem azt a kérdést, hogy 
mi az oka annak, hogy a város, állam és püspök-
ség mintegy üO milliót öntött a gazdasági élet 
csatornáiba, — Szeged magángazdaságában 
mégsem volt lényeges fellendülés tapasztalható. 
De az épitési és kisajátítási összegeken felül, ame-
lyek tényleg a legnagyobb gyorsasággal jutottakéi 
a termelőtől, tulajdonostól, a fogyasztóhoz, ugyan-
abban az 5—6 évben még legalább egyszázmillió 
pengő uj hitel jutott a közönség körébe és a tő-
keképződés meg sem indult meg. 

Mielőtt megkeresném a választ, a felvetett kér-
désre. amely egyben a jövő fejlődés utjának meg-
jelölése, rá kell mutatnom arra, hogy Szeged vá-
rosában, az árviz utáni időktől kezdve egészen » 

náboruig, — a magángazdaság állandóan építke-
zett, termelt és alkotott és a városiasság külső 
jellegét tényleg a vagyonosodé polgárság fektette 
le. A háború utáni években csak az állam és vá-
ros tudott alkotni és a belső tartamát kitöltő vá-
rosi polgárság teljes sorvadásba került. 

Mi az oka ennek, miért nem volt áldásthozó 
magángazdaságra a nagy crőfeszités, amelyet ál-
lam és város produkált és miért száradt fel, anél-
kül, hogv uj kalászba szökkent volna a sok pénz, 
amely ide áramlott? 

Ennek az az oka, hogy az infláció folytán a 
polgárság teljesen tönkrement, elvesztette évtize-
des megtakar Húsait, takarékbetétjét, értékpapir-

vagyonát, életbiztosítását és hadikölcsőneit. Bár 
rossz pénzzel fizette ki adósságait, házingatlaná-
nak értéke a békeidőkhöz képest 50 százalékkal 
csökkent. 

Amikor a jövedelem és kereset ideje itt rö-
vid időre bekövetkezett, akkor annak csak annyi 
hatása volt, mint a homokon — a futózápornak, 
— mély ugyan megnedvesíti a talajt, de ha újra 
Hsepi.r a sivó homok felett a mindent kiszárító 
forró számum és nincs állandó földettápláló ned-
vesség. — akkor az áldásthozó hatás is elmarad. 

A fellendülés néhány évére következett a vál-
ság. A jövedelem és kereset egyébként sotn osz-
lott el széles rétegekben, átmenet nélkül követke-
zett a munkátlanság és a szegénj'ség. 

A gazdaságpolitika előfeltéíete 

pedig az. hogy a keresetnek foly-

tonosságát és állandóságát biz-

tosítsa. 

Békében állandó volt a kereseti lehetőség. A 
polgárság jómódú volt, de komoly tőkésosztály 
Szegeden nem fejlődött ki sohasem. Nem volt gaz-
dag földbirtokososztályunk, de nem volt erős ka-
pitalista társadalmunk sem. Egy-két nagyjelentő-
ségű üzlet, csak tradíciójánál fogva volt szegedi 
székhelyű, már régen a monarchia vámvédelmé-
nek hatása alatt nagy expanzív üzletet fejtett ki. 
Egy-két gyárvállalatunk részvényesei, tőkései, hi-
telezői mindannyian távol éltek Szegedtől. 

A gyár itt dolgozott, itt fizették ki a munka-
béreket, de a jövedelem elvándorolt innen. En-
nélfogva az igazán vagyonos polgári társadalom 
nem itt, hanem Budapesten, vagy másutt fejlő-
dött ki. Szeged népe azonban mindenkor hihetet-
lenül kisigényű és nagyon szorgalmas volt, meg-
élt, gyarapodott és gyűjtött. 

A szegedi polgárság tőkeszegény-

ségét m i sem bizonyítja jobban, 

mint az a körülmény, hogy há-

zaink, uccasoraink, palotáink az 

árviz után, kivételnélkül, állam-

kölcsönből, később hosszúlejára-

tú bankkölcsönökből épültek fel 

és mégis fejlődött, gyarapodott ez a város és va-
gyonosodon polgársága. 

Ez azonban nemcsak szegedi gazdasági életnek, 
hanem az egész ország, illetve a magyar vidék 
gazdasági életének a keresztmetszete. 

A PK. kötelékébe tartozó pénzia tízetek betét-
jeinek összege: 

1913. december 31-én 
1935. dcccmbcr 31-én 

1710 millió P. volt 
271 millió P. volt 

Akkor sem volt a magyar vidék gazdag, de 
most teljesen elszegényedett. 

Sajnos, ennek dacára folytonos támadásokat 
olvasunk a tőke és hitelszerkezetek ellen, pedig 
mindaddig nem tudjuk sem az ország, sem e 
külsőleg olyan gyönyörű város életét pezsgő tar-
tartalommal megtölteni, mig a polgárainak nincs 
Wandö és zavartalan gazdasági tevékenysége, 
gazdáinak ujabb, hasznothajtó működése, komoly 
kereskedelme, mig a színfalak mögül nem vonul 
be a komoly élet és a valóságos gazdasági tar-
talom. 

Ennek előfeltétele, 

a szegedi tradícióknak megfeleld 

szorgalmas és álhatatos. polgári 

munka. — egymás megbecsülése, 

nyugalom, közrend és béke, ame-

lyet senki sem zavarhat meg 

büntetlenül, ha c városnak pol-

gára, vagy vendégjogon jakusu. 

A tőkeképződés feltételeinek biztositása, amely, 
nek az a lényege, hogy a magángazdaságot, ke-
reskedelmet, kis- és nagyipart szabad mozgásá-
ban és erőkifejtésében akadályozni nem lehet és 
nem szabad. 

Visszatérés arra a politikára, amely magán-
gazdaság erősítése utján óhajtolta az államhata-
lom nagy céljait megvalósítani, inert a keresfl 
egyedek gazdasági létének megerősítése lehet csak 
komoly bázisa az állami és városi költségvetés 
kiegyensúlyozottságának. 

De van Szegeden még egy kül5n legsajáto-
sabb probléma is. Fz a városi föld problémája. 
Néni lehet fenntartani azt a helyzetet, amely 
csupán a jó közigazgatási tevékenységben látja a 
földesúri probléma célkitűzéseit. A város nemcsak 
földbirtokos, de gazdálkodó bérlőinek anyja is. 
és kell, hogy tanítómestere is legyen. Elismerem, 
hogy sok történt ezen a téren, de 

nem elég a romokat a bérrev» zió 

és hátralékok rendezésének kér-

désével eltakarítani, de a jövő 

fejlődésének alapjait is le kell 

fektetni. 

A legsürgősebb és legfontosabb feladat, az ag-
rárlakosság kulturnivójának emelése. Sok történt 
e tekintetben a háború óta. Dc nem elég. Gazda-
sági, elemi, gazdasági ismétlő iskolák létesítését, 
gazdasági közép és felsőoktatást kell szorgalmaz-
ni. Ez felel meg a város agrár jellegének és csak 
az agrárlakosságnak mozgósítása, az uj és a há-
ború utáni bélceliarcra való elő és felkészítése 
tudja megoldani, a ma megoldhatatlannak látszó 
problémáinkat. 

E kérdés helyes megoldása kiált felénk és ad-
ja meg a választ arra, hogy miből éljen a polgár-
ság. Bclterjesebb, modernebb, európaibb gazdál-
kodásból, amelynek első feltétele a nagyobb mű-
veltségi HÍVÓ, amelyet követni fog a mezőgazda-
sági ipar kifejlődése is. 

111.050 hold Szeged határa és ebből 61.834 hold 
a városé. Ezen a nagy területen a mezőgazdasági 
iparnak nagy jövője van. A mezőgazdasági ipar 
termékenyítőleg liat a mezőgazdálkodásra. Mu-
tatja ezt a Hűtőház, mely sokszázezer pengő <*i 
jövedelmet biztosit a város mezőgazdasági lakos-
ságának. Arra kell törekedni, hogy mi'idenféle 
kedvezményekkel és utánjárással adjunk módot 
arra. hogy a magántőke konzervgyárat lélesitsi n 
Szegeden, amely a gyümölcskultúrának és ex-
portnak biztosítana uj lehetőségeket ¿s az agrár-
tömegeknek uj bevételi forrásokat. 

A várospolitika legnemesebb feladata az, hogy 
kikutassa azokat a lehetőségeket, amelyekkel a 
város népi erejét fokozza és amelyek Szeged vá-
ros lakosságának teljesen változott viszonyok kö-
zött ui életlehetőségeket biztosit 


