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A szegedi kereskedelem 
a bénító megkötöttség ellenére 

100 vagon paprikát helyezett el 
Amerikában 

• 

A délvidék közgazdasági helyzete a Kamara csü-
törtöki teljes ülése előtt — December 12-ére tűzték 
ki a kamarai választásokat - A teljes vasárnapi 

munkaszünet egységes'bevezetését kérik 

Gyönyörű szép habselyem nöi nadrág 
alig lAUiatá hibával 

P 2.38 
minden színben, nagy választékban 

Becseinél, Szeged, 
Klauzál tér 3. 

(A Dél magyar ország munkatársától.) Csütörtö-

kön délelőtt tariolta a szegedi kereskedelmi és 

iparkamara teljes ülését. Vértes Miksa kormány-

íötanácsos e'.nöki megnyitójában átfogó képet adott 

a Délvidék közgazdasági viszonyairól. Elsősoroan 

megemlékezett arról, hogy az utolsó két esztendő 

kedvezőbb terméseredménye javított a kcres'ka-

delem és az ipar helyzetén. 

— A kamara területének gazdasági élete egész-

ségesebb és erőteljesebb lett — mondotla Vértes 

elnök. A gyümölcstermelés terén vidékünkön nagy 

lépést tettünk előre és ezen a réven ugy bel-

földi, mint exportvüzonylatban a mezőgazdaság 

jelentékeny bevételre tetl szert. A paprikaértékeh 

sités tétén a kereskedelem önálló feladatút nem 

végezhet és mégis a szegedi paprikakereskedelem 

úttörő és fáradhatatlan munkája révén az elmúlt 

idényben megnövekedett exportról számolhatok be, 

különösen figyelemreméltó a szegedi 

paprika amerikai exportja, mely a most 

lezáródó idény alatt több, mint 100 va-

gont tett ki, ezl a szép eredményt e sö-

sqrban az értékes tengerentú l összeköt-

tetésekkel kizárólag érdemes régi szege-

di kereskedőcégek munkája hozta létre. 

A makói hagymából szeptember közepéig mintegy 

1300 vagont vásárolt a kötött forgalmat lebonyo-

lító szövetkezet. 

— A kerület kitűnően organizált gyáripara ál-

landóan jól van foglalkoztatva és számos szak-

ma a kivilel terén jelentős eredményekről számol-

hat b§ — mondotta az elnök jelentésében. A lérjhi-

gydrtds a jobb kereslet révén évek hosszú sora 

óta talán most fogja elsőbben ei edménnyel zárni 

számadását. 

Beszámolt ezután Vértes elnök a nagykanizsai 

iparos- és a szolnoki kereskedökoragre-ozusrólj 

ma jd a szegedi faipari szakiskoláról emlékezett 

meg. 

— A szakiskola további fentartása érdekében 

a lehetőség keretében igyekezünk befolyásunkat 

érvényesíteni, hiszen Szeged város annakidején 

a faipari szakiskolára külön épületet adott azérl, 

mert a város asztalosainak és kocsigyártóinak 

erre a szakiskolára nagy szüksége volt; 

a megállapodásnak egyoldalii felbontásá-

hoz és fai/xiri szakisko'ánk megszünte-

téséhez néni járulhatunk hozzá. 

Végül a szegedi kereskedők és iparosok belgrádi 

látogatásáról számolt be Vértes elnök és meg-

emlékezett a szivélyes fogadtatásról. 

— Köíelességszcrüen hivom fel" ezzel kapcso-

latban azokat az érdekelteket, akiknek régebbi ba-

ráti és gazdasági kapcsolatai voltak 

Jugoszláviával, 

Hogy elérkezett számunkra is az az idő, amikor 

mód- és lehetőség nyiük arra, hogy ebben a gaz-

daságilag erősen fejlődő országban produktu-

mainkkal mi is részt kérjünk. 

Az elnöki jelentést a teljes ülés egyhangúlag 

tudomásul vette. Ezután Pleskó András litkár 

számolt be az iparügyi müiiszter több rendeleté-

röl, igy a szikvízgyártó ipar korlátozásáról, a buv-

kolatkészitö ipar gyárszerü üzéséröl, a sütőiparo-

sok számára a nyers tészta összeszedésének eltil-

tásáról, műhelyek forgalombahozataláról, a vil-

lanyszerelő ipar gyakorlásáról, valamint a mész-

szel, gyümölccsel és zöldségfélékkel való háza-

lás szabályozásáról. 

Dr. Tonelli Sándor kormányfőtanácsos, kama-

rai főtitkár 

a K a m a r a i v á l a s z t a s o h 

elrendeléséről számolt be. Tegnap megkapta a ka-

mara az iparügyi miniszter rendeletét, amelynek 

értelmében a választási névjegyzéket október 5-

töl kezdve kell kifüggeszteni 14 napi közszemlére*. 

Az ajánlásokat november 10-ig kell megtenni, a 

választás napját az iparügyi miniszter december 

12-re, vasárnapra tűzte ki. 

Beszámolt ezután Tonelli főtitkár 

a tuzifaellátós problémáidról. 

A kamara a legutóbbi rpinisztériumi értekezleten 

rámutatott arra, hogy "a tűzifa maximálása körül 

milyen visszásságok történtek. Pár nappal ezelőtt 

rendelet jelent meg, amely a vidéki városok pol-

gármestereit felhatalmazza arra, hogy a kamura 

és az adóigazgatóság meghallgatása után meg-

állapíthassa az uj faárukat. A faárak megáMapitása 

most fog kialakulni Szegeden és a környéki váro-

sokban, — a kamara az érdekelt fakereskedők 

meghallgatása után, a fogyasztók érdekeinek figye-

lembevételével tesz majd javaslatot. 

Ismertette Tonelli főtitkár a makói ipartestület 

és Kereskedelmi Egyesület javaslatát 

a megyei vásárokról 

A javaslat értelmében a megyei vásárokon ezen-

túl csak az illető megye kereskedői ós iparosai 

vehetnének csak részt. A kamara megkérdezte 

a javaslatról az ipartestületeket, kereskedelmi ér-

dekeltségeket, a beérkezett válaszok többsége a 

megyei vásárok rendszeresítését — tehetetlen-

nek tartja. 

A kérdéshez többen szóltak hozzá, legtöbben a 

vásárok csökkentésé kívánták. A te'jes ülés ki-

mondta, hogy a megyei vásárok rendszeresítését 

nem kívánja. J 

A szekér fuvarozóipar gyakorlásáról legutóbb 

rendelettervezet készült. A tervezetet a kamara 

megküldötte az ipartestületeknek és kereskedelmi 

érdekeltségeknek, valamint egyéb érdekelteknek. 

A tervezet két kategóriába oszlja a szekérfuvaro-

zásl, az egyik a helyi, a másik a helyközi fuvaro-

zás. Szabad ipar marad a helyi fuvarozás, amely! 

5 kilóméteres körzeten belül történik. Az ezen tul 

való fuvarozást már engedélyhez kötik. A ka-

mara azt kívánja, hogy a helyi fuvarozás határát 

30 kilométerre emeljék fel. 

A teljes ülés a bejelentést tudomásul vette. 

Résztvett az ülésen több szekérfuvarozó is, akik 

szintén hozzájárultak a javaslathoz. 

A vasárnapi munkaszünet 

ujabb szabályozásáról dr. Landesberg Jenő ügy-

vezető titkár referált. Bejelentette, hogy ebben 

az ügyben a kamara meghallgatta az érdekeltek 

véleményét, a beérkezett válaszokból megálla-' 

pitható, az érdekeltek egyrésze azt kivánja, hogy 

teljes legyen a vasárnapi munkaszünet. Mások azt 

a kívánságukat fejezték ki, hogy még országos vá-

sárt se tarthassanak vasárnap. Végül volt olyan 

kivánság, hogy a vasárnapi hetivásárokat helyez-

zék át hétköznapra. Előrelátható, hogy egysége-

sen nem lehet szabályozni a vasárnapi munka-

szünetet országszerte, haneui a városokban, igy 

Szegeden is, a törvényhatósági bizottságra bízza, 

hogy a vasárnapi munkaszünet szabályozásáról ha-

tározzon. 

Boda Bertalan felszólalásában az általános va-

sárnapi munkaszünet elrendelését kivánta. Viteti 

Kakuszi István szerint a vasárnapi munkaszünetet 

egységesen kellene elrendelni. 

A teljes ülés elhatározta, hogy a teljes vasár-

napi munkaszünet egységes bevezetését kéri a 

kormánytól. 

Tárgyalt ezután a teljes ülés 

az üzlet- és mülielyhclyiségek 
eszmei védelméről. 

A kamara, a többi kamarákhoz hasonlóan kéri, 

hogy a helyiségek eszmei védelmét rendelje el a 

minisztérium. 

Pleskó András referált arról a javaslatiról, amely 

a szálloda és penzió elnevezés használatáról szólj, 

A kamara elökészitő bizottsága elhatározta, hogy 

a javaslatról kikéri az ipartestületek, a kereske-

delmi tejütetek és az érdekeltek vé'eményét. 

A borravalórendelet 
módosítására nézve a kamara szintén széle-körül 

adatgyűjtést folytat, van egy javaslat, amely a4 

eddigi százalékosrendszer — eltörlését kívánja, 

A teljes ülés elhatározta, hogy nem várja be a4 

adatgyűjtés eredményét, hanem feliratilag kéri, 

tartsa fenn a minisztérium az eddigi százalékosa 

rendszert. 

Bejelentette Pleskó titkár, a temetkezési i/xwf 

gyakorlása körül meglehetős rendetlenség uralko-

dik egyes városokban. A kamara ezért felhivtai 

a törvényhatóságokat, hogy alkossanak szabály-

rendeletet. A legtöbb helyen ez folyamatban van j 

Szegeden most foglalkozik a szabályrendelet meg-

alkotásával a közgyűlés. 

Az 1938. évi összes 

UJ RÁDIÓK 
» 

díjtalan bemufa'ása. Régi rádióját becserélem. Kedvező részletfizetés. 

Kelemen Mártonnál, 
Szeged, Kelemen ucca 11. 


