
Kedd, 1937. november 3 0 . O É t M A O Y A R O l ? < 5 7 i G 

Szeged és a Délvidék 
nagyfontosságú gazdasági 

kérdései 
a Tébe vasárnapi kongresszusán 

A magyar köxgaxdasági és hitelélet kiválóságai 
a trianoni Délvidék gaxdasági fellendítésének 
szükségességéről — Sxeged súlyos öelyxete. a 
töke őivatása, a pénxintéxetek sxerepe, a sxom-
sxédállamokkal való megegyexés, a köxlekedési 
és taritareformok, a told és a tanya kérdései a 

nagysxabásu előadások programjában 

SxociáUs, gaxdasági és kulturális össxejogás a 
Délvidék megmentésére 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Vasái 
ap nemcsak a Délvidéknek, de az egész 01 

„ Vasár-
nap nemcsak a Délvidéknek, de az egész or-
szág közgazdaságának és pénzügyi világának 
kivételes eseménye volt a Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesülete délkeleti körzetének sze-
gedi értekezlete, amelyre a magyar közgazda-
sági élet számos kitűnősége érkezett Szegedre. 
A szombati ismerkedési est után vasárnap 
reggel a TÉBE délkeleti körzete tartotta teljes 
ülését K o z m a Ferenc vezérigazgató elnök-
letével, aki kezdeményezésével és nagy körül-
tekintést igénylő szervezési munkájával lehe-
tővé telte ennek a nagyértékü közgazdasági 
megmozdulásnak megrendezését. Délbon ke-
rült sor a gazdasági értekezletre, amelyet vé-
gig nagy érdeklődés kisért. 

K o z m a Ferenc megnyitó szavai vezették 
be az értekezletet. 

Pálfy polgármester 
a határvárosról 

Dr. Pálfy József szólalt fel elsőnek. 

• — Magában véve az a tény — mondotta — , 

hogy ez a gyűlés itt összehivatott, ez már egy 

nagy érték, mert je'.enti azt, hogy a trianoni Dél-

vidék gondjait országos jelentőségűnek elismerik. 

Nagyon jól tudjuk, hogy ez az értekezlet nem 

fogja megoldani most a mi fontos problémáinkat, 

de meg kell állapítani, hogy ez az első és a leg-

fontosabb lépés, hossza idő után ez a: első ko-

moly szakértő-konzultáció. 

— Eddig — meg kell mondanunk — bizony 

nem sokat törődtek velünk. Reánk néztek, megál-

lapították, hogy betegek vagyunk, do továbbmen-

tek. A mi iparunk és kereskedelmünk a boldog, 

nagy Magyarországhoz volt méretezve. Most ez 

megszűnt, határvárossá tettünk — a határváros 

előnyei nélkül, iparunk és kereskedelmünk való-

ban sorvadásra van i'.élve és valóban tiszteletre 

méltó az a bizalom és küzköiés, amellyel magát 

fentartanf Igyekszik. A segítés legfontosabb eszkö-

zét abban látom, hogy 

a gazdasági és kulturális decentralizációt 

tervszerűen, szakszerűen va ahogy el kell 

indítani és meg kell valósítani. 

Másik nagy baj az, hogy Szeged földrajzilag és 

vasút-tarifális szempontból olyan rettenetesen ked-

vezőtlen helyzetben van, hogy az iparosodás, az 

ipari fejlődés addig, amig ezeket a kérdéseket 

nem orvosoljuk, a'ig remélhető. Ezek a kérdések 

talán elsősorban a kormányzatra tartoznak, de 

épugy tartoznak a tőkérc is.. 

— A trianoni Délvidék és Szeged megsegítése 

— folytatta — nem lokális ügy, ez nemzeti ügy 

és ennek a megsegítésnek a kérdése és megoldása 

egy nagyszerű és szinte magasztosnak mondható 

nemzetgazdasági feladat. . 

— Amikor ilyen szép szambán megjelentek a 

magyar közélet legkitűnőbb közéleti, politikai és 

gazdasági tényezői, azt. bizonyítja, hogy a kérdés-

sel jószándékkal foglalkozni kívánnak. Szeged ezt 

érzi és a városháza tornyára felhúzott zászló azt 

mutatja, hogy ennek a városnak a közönsége ezt 

a maga ünnepének tekinti. A város hatósága és kö-

zönsége nevében mély tisztelettel üdvözlöm a meg-

jelenteket. 

Begavári Back Bernát 
felsőházi tag, 

a T£BE körzeti diszelnöke az értekezleten 
résztvevő vendégeket köszöntötte és kérte a 
közgazdasági élet vezetőit, segítsék elő, hogy 
a hosszú idejű súlyos helyzet után gazdasági-
lag megerősödhessék ez a tiszaparii város és 
teljesíthesse őrlúlíó szolgálatát a trianoni ha-
tár mentén. 

Shvoy Kálmán a Délvidék gazdasági 
nehézségeinek okairól 

páris i nagy áruház h l , 
I I M I D , CHKONICS éa KISS UCCA SAROK 

Mikulásra 
Csokoládé Mikulás fényes alumínium-

mal borítva 6 cm 5 fill. 
Aranyozott virgács 10 fill. 
Mézes.csók 10 dkg 18 fül. 
Savanyu, v. erős, v. méz cukorka 10 dkg 18 fill. 
Csokoládé sziv bonbonier 20 fül 
Vegyes nápolyi 10 dkg 20 fill. 
Csokoládés mignoo 10 dkg 24 fill. 
Mazsolás halom 10 dkg 24 fili 
Mikulás kosár diszitve és töltve 38 fit.!. 
Csokoládé csizma, töltve, fényes aliEui-

niummal boriivá 11 cm . 4 4 fill. 
Csokoládés drazsé negyed kg 53 fill 
Csokoládé bonbonier fényes alumínium-

mal borítva 54 fill. 
Csokoládé cigaretta tálca csokoládé ci-

garettával töltve 64 fül. 
Sima keksz fel kg 61 fül. 
Csokoládé Mikulás fényes alumíniummal 

borítva 23 cm 74 fül. 
Koszorús bige 1 kg 78 fill. 

Kérje 4 oldalas nagy karácsonyi árjegyzékünket 

Dr. vitéz S h v o y Ká lmán ny. altábornagy, 
országgyűlési képviselő mondott ezután na-
gyobb beszédet. 

— Groteszk jelenség volna, — mondotta —, 
ha én mint a gazdasági és Pénz kérdésekben 
abszolút laikus, egy ilyen előkelő környezet-
ben, ahol az ország pénz és gazdasági szakkö-
reinek egészen prominens képviselői jelen van-
nak, gazdasági előadással jönnék ide. De 
méltóztassék megengedni, hogy jelenlegi po-
litikai helyzetemből kifolyólag felhasználjam 
az alkalmat, hogy elmondjam, hogy m i fá j 
Szegednek, mi a helyzete Szegednek és vele 
kapcsolatban az egész Délvidéknek, mert vi-
szont azt a kérdést én ismerem a legjobban. 

— Ha az ember ránéz a térképre, azonnal 
látja, hogy a trianoni Délvidék és Szeged 
helyzete olvan, hogy az magától, intézményes 
segítség nélkül nem hogy az eddigi helyzetét 
és áUaDolál nem tudja megtartani, hanem el-
sorvadásra, teljes gazdasági bénulásra vari 
ítélve. 

Szeged és a Délvidéknek ezen 
gazdasági tehetetlenségnek három 

indító oka van. 
— 1. Délfelé a határ közelsége és az Őt 

tápláló gazdasági terület elvágása. 2. Ke le t-
nyugati irányban lehetetlen közlekedési vi-
szonyok és a természetes gazdasági kapcsolat 
hiánya. 3. Szegedet nagy területen körülvevő 
tanya-rendszert. 

— A keleti—nvugati iránybani közlekedés 
és Szegedhez való gravitálás kérdése igen ne-
héz — folytatta. Szeged környékén alig van 
olyan nagyobb hely, amely idcgravitálna. Ba-
ja messze esik. a közlekedés rossz és inkább 
közvetlenül Budapesthez tart, Halas, Félegy-
háza, Békéscsaba Budapesthez gra\itál, Batto-
nya, Gyula, Orosháza Csabához és igy köz-
vetve Budapesthez. Egyedül Hódmezővásár-
hely és Makó az, amely Szegedhez tart. Egyéb-
ként Szeged közeíéhert alig van nagyobb köz-
sec. amely Szegedhez kapcsolódna kereskedel-
mileg. 

— A tanya az ő nagy területi szétoszlottsá-
gában az erős kereskedelmi kapcsolatok ki-
fejlesztése szempontjából mcgközelithetóleg 
sein olyan, mint a zárt helyiségek. A tanyán 
nem tud sein annyi kereskedés, sem annyi 
üzem alakulni, mint a falvakban. Ha azon a 
nagy területen, amelyet a tanva elfoglal és 
abból 40—50.000 lakosból 10—20 falu alakul-
na, kereskedelmileg sokkal többet jelentene 
Szegednek. Ezért kell iparkodnunk minél előbb 
a tanyai közigazgatási központokat létesíteni, 
amelyek idővel zárt helyiségekké, falvakká 
fognak kialakulni, ahol nagyobb és több les? a 
kereskedelem is. 

— A leghatásosabb és a legelső tennivaló 

a főváros centrális vonzerejének 
a megszüntetése 

éspedig részben azáltal, hogv a vidéken a na-
gyobb. helyzeténél és nagyságánál fogva von -
zó erőt gyakorolható városoknak kereskedelmi 
és ipari gócpontokká való kiépítése és intéz-
ményes biztosítása annak, hogv a többi városok' 
cs területek ezen gócpontokhoz húzzanak, 
azokba bekapcsolódjanak. A trianoni Délvi-
déknek természetes ilyen gócpontja Szeged 
lenne. 

— Szeged vidékén az utóbbi években a gyü-
mölcstermelés ugy fellendült, hogy ma már 
oly szép és nagy mennyiségű a gyümölcster-
melés, hogv egv konzervgyár létesítése igen 
rentábilis vállalkozás Ieend. Ezt előmozdít i» 
még. hogv a gyümölcstermelés most kezd p a k 
megindulni, tehát mindig nagyobb lesz a jó 
konjunktura, továbbá, hogy megfelelő intéz-
kedések. úgymint termés lekötése.^ öntözési 
müvek létesítése esetén a földművelő lakossá-
got paradicsom termelésre is rá lehetne vezet-
ni, ami igen iól iövedelmez. Egv konzervgyár 
és szeszfőzde felállítása eselén ugy Jánoshalma 
vidéke, mint Hódmezővásárhely. Orosháza, 
Szentes stb. vidéke rávetné magát a gyümölcs 
és paradicsom stb. főzelékek termelésére és 
automatice Szeged fe'é gravitálna, amit foko-
zatos észszerű intézkedésekkel ál landóan fo-
kózni lehelne. Ezen két iparvállalat létesít -é-
hez a nénzügyi kormánv nz első idők nehéz-
ségeinek leküzdése céliából hai landónak mu-
tatkozna adó, szállítási és egvéb kedvezmé-
nyekkel segítségére lenni. 

— Ez volna egvik módia a Délvidék és Sze-
ged gazdasági megsegítésének. Ezt nropagal-
iák és esínál i amk a tőkék kedvet ahhoz, hogy 
ezen előnvös és sok-sok fantáziát magába fog-
laló gondolattal foglalkozzon, valósítsa azt. 
meg. mert azzal, hogv szolgá'afol tesznek Sze-
gedpek. a Dél- öleknek és tulajdonképpen az 
egész országnak. 

Dr. Hunraöy Vas Gerne'v 

orszáegviilési kénviselő az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület üdvözletét 'tolmácsolta és 
örömének adott kifejezést, hogv a magyar föVT 
^róhoz int a közgazdasági éleiben is. a T E R E 
értekezletei legalább is ezt bizonyítják. 'Ki 'e -

• leutette. hogv a magyar gazda szorgalmával, 


