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A szegedi kereskedők és iparosok
a kedvezményes budapesti utazások eilen
Kik utaznak a Baross-különvonaton?
(A Délmagyarország munkatársától.) A kedvez- I
ményes budapesti utazások problémája ugylátszik
állandó fájó sebe lesz a vidék kereskedelmének és
iparának. A mult év folyamán nagy általánosságban nyugvópontra jutott a kérdés, mert hivatalos
myilatkozat hangzott el. hogy évenkint legfeljebb
három izben engedélyeznek kedvezményes utazást Budapestre. Most a közelmúltban több héten át a Nemzetközi Vásár alkalmából a vidéki
iparosok és kereskedők legjobb vásárlórétege utazott fel Budapestre. A kedvezménnyel való utazás határideje alig tiz nappal ezelőtt járt le és
máris arra folynak előkészületek, hogy a vidékieket különvonatokon hétköznap szállítsák fel Budapestre. A Baross Szövetség 66 százalékos kedvezményű utazásairól van szó. a hirdetmények
szerint ez a kedvezményes különvonat már junius 5-én, szombati napon a hajnali órákban indulna Szegedről és csak másnap jön vissza. Az
útiköltség 6 pengő 80 fillér és már eddig is ren-'
geteg Szegedről a jelentkező.
A Baross Szövetség különvonat indításának tervét a szegedi iparosok és kereskedők köréten
isszatetszéssel fogadták, mert sokak szerint ez
. ujabb alkalom lehet arra. hogy a hónap elején a
vidéki vásárlók tömegét felvigyék Pestre.

Megérkeztek

Beszéltünk több szegedi kereskedővel a kedvezményes különvonat tervéről és a válaszukat itt
közöljük:
Kuruesev Sándor kézmüárukereskcdő: Tudtommal a Baross-vonattal iparosok és kereskedők mennek Budapestre, vásárlók nem. A kedvezményes
utazások sokat ártanak a vidék iparának és kereskedelmének, de a Baross-vonat ne u ilyen természetű.
Stein Peter: a kedvezményes utazásokat túlságos hátrányosan megérzi a vidék közgazdasága. A
Baross-vonattal értesülésem szerint csak iparosok
és kereskedők mennek, re néljük, nem bevásárlók, mert ha bevásárlók is mennek, ez nagy hátrányt jelent számunkra.
Szeitz Ferenc: Eredetileg ugy volt, Hogy Kétnapos különvonat indul Budapestre, a Parcss-nagygyülésre. Később ugy döntöttek, hogy junius 5-én
reggel indul a különvonat és éjszaka már vissza
is tér. Az utaslétszám 500 lesz. ebből azonban Hódmezővásárhelynek jut 200, Szegednek 300 utas.
A jegyeket fö'eg iparos- és kereskedötagjainknak
adjuk ki. A vásárlók kedvezményes utaztatását m i
magunk is sérelmezzük, mert nagy kárt jelent
ez a körülmény a vidék iparának és kereskedelmének.
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vállalkozónak elsősorban szegedi munkásokat ke l foglalkoztatnia, mert ezzel embersé-v
geüebb élethez juttatjuk a munkásokat és
hozzátartozóikat, de könnyitünk az adófizető
polgárság terhein is, mert a munkanélküliek,
ha nem is állandó, de időszaki keresethez
jutnak és ezidő alatt nem szorulnak segélye*
zésre.
Ezen szempontokra tekintettel ismételten
felhívom figyelmét arra, hogy a helyi munkanélküliség leküzdésére irányuló hatósági
munkát támogatni várospolgári kötelesség
és ebből folyóan bizalommal kérem, hogy
vállalatánál mindaddig ne alkalmazzon vidéki munkást, amig helybeli munkanélküliek
vannak, annál is inkább, mert a szegedi
munkásokat ugyanilyen elbanásban részesitik vidéken.
A polgármester átiratát még a tegnapi napon
kikézbesitették az építési vállalkozókhoz. Egyúttal utasította a polgármester az iparhatóságot,
hogy továbbra is ellenőrizze az építési munkahelyeket és tegyen jelentést azokról, akik a szegediekkel szemben vidéki munkásokat juttatnak
keresethez.
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Helyrehozhatatlan kárt okoz
városának, aki vidéki
munkásokat foglalkoztat
A polgármester (elhívása a szegedi munkaadókhoz
(A Délmagt/arország munkatársától) Megírta a
Délmagyarország, hogy a szegcdi munkások panasza szerint igen sok építkezésnél idegen munkásokat foglalkoztatnak. Ezidöszerint a városban
25 helyen folyik építkezés és a munkások megállapítása szerint legalább 20 helyen idegen munkások dolgoznak túlnyomó számban, úgyhogy ezáltal 800 szegedi munkás nem juthat keresethez.
A munkások kívánságára az iparhatóság több helyen ellenőrizte a foglalkoztatott munkásokat és
megállapította, hogy a panaszoknak igenis megvan az alapjuk.
,
Az ellenőrzés eredményéről dr. Róth Dezső tanácsnok, az iparhatóság vezetője pénteken jelentést tett dr. Pálfy József polgármesternek, aki
most a kővetkező átiratot küldte a munkaadókhoz:
A hatósághoz érkezett panaszokból, valamint a panaszok folytán megtartott ellenőrzésekből arra a szomorú megállapításra kellett jutnom, hogy a szegedi, építési vállalkozók a helybeli munkanélküliség enyhítésére
irányuló munkában nem vesznek részt és
vállalataiknál vidéki munkásokat foglalkoztatnak olyan időben is, amikor városunkban még nana számmal vannak munkanélküliek.
Ezúttal ismételten és nyomatékkal mutatok rá arra. hogy helyre ne n hozható kárt
okoz városának és önmagának mindenki, aki

vidéki munkást foglalkoztat akkor, amikor
Szegeden munkanélküliek vannak, mert a
munkanélküliek és családjaik segélyezéséről a
közületnek, a városnak kell gondoskodnia és
az ebhez szükséges anyagi eszközöket az adófizető polgárok jövedelméből kell előteremteni.
Nem vitatható tény tehát, hogy minden

Elnökválság
a Szegedi Gyümölcstermelők Egyesületében
Dr. Kogulowitz Károly komolyan foglalkozik
a lemondás gondolatával
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken
elterjedt a hire annak, hogy dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár lemondott a Szegedi Gyümölcstermelők Egyesületének elnökségéről.
Aa
egyesület körül az utóbbi időben rendkívül bonyolult a helyzet. Mint ismeretes, az egyesület
feljelentette a rendőrségen volt titkárát, viszont
a volt titkár is feljelentést tett az egyesület vezetősége ellen. Mindkét feljelentés ügyében folyik
a nyomozás. Arra, a hirrc, bogy dr. Kogutowitz
Károly lemondott az egyesület elnökségéről, felkerestük a professzort cs kérdést intéztünk hozzá, megfelel-e a hir a valóságnak. Dr. Kogutowitz
Károly a következőket mondotta:
— Ténv az, hogy foglalkozom ezzel a gondolattal, azonban • nem mondottam még !e, de nincs
kizárva, hogy sor kerül rá. A dolog a legközelebbi
tisztujitáskor dől el, akkor határozok
aíulütt,
hogy elfogadom-e az elnökséget, vagy sem. Megszoktam az ytóbbi időben — folytatta a professzor
—, hogy hirek keringenek rólam. Amikor majd
elérkezik az ideje, nyilatkozni fogok,
egyelőre
azonban nem kívánok az üggyel foglalkozni.

Kezébe vette már az u| csomagolású 9
SENATOR D I Ó K cigarettapapírt ?
Észlelte m á r a különbséget'? Eszébe jutott, mennyivel nagyobb értéket jelent a keményfedelű
kötés? A váltakozó oldalon egyenkint kiléphető, lehelletfinom papir? A mézgázott szél? Aa
egész, egyetlen szalagból készült cigarettapapír elrendezésének ötletességet? A sok anyag- és
munkatöbblet?

Ára mégis csak 12 fillér?
A ragasztható szél folytán előre is elkészítheti cigarettáit! Szívás közben nem esik szét! A
d o h á n y izét nem befolyásolja! A lapokat nem kell keresgélnie! Gyűrődéstől
és piszkolódástól a csomagolás megóvja! A legújabb, a legjobb, a legolcsóbb: ez a

SENATOR BLOK cigarettapapír!
Ezentúl csak ezt használja! Kérje bármely d o h á n y á r u s n á l , — h a még nincs, sürgősen r e n deltesse meal

