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kérdéseknek egész sora merült fel, amelyek 
ugy az ipari közigazgatást, mint a magángaz-
daságot nagyon közelről érintik, erre vonat-
kozólag kérdést intéztünk dr. T o n e 11 i Sán-
dor kamarai főtitkárhoz, aki a következőket 
fejtette ki munkatársunk előtt: 

— A keddi rendelet lényegében csak egy 
tilalmat tartalmaz, amennyiben felfüggeszti 
az uj iparengedélyek és iparigazolványok ki-
ndásáf. Ez a tilalom azonban csak átmeneti 
jellegű lehet. Az életet nem lehet ugyanis 
megállítani és ezért további intézkedéseknek 
kell következni, amelyek megmondják, hogy 
mi történjék az iparengedélyek kiadását kérő 
kérvényekkel, ezek milyen szempontok sze-
rint biráltassanak el és az általános előfelté-
telek fennforgása esetén ki jogosittassék fel a 
jövőben ipar és kereskedés üzésére. 

— Véleményem szerint ezeknek az intézke-
déseknek 

nagyon gyorsan 

kell követni a keddi rendeletet, mert máskü-
lönben igen nagy zavarok állhatnak elő. A mi 
tapasztalataink szerint például a szegedi ke-
reskedelmi cs iparkamarai kerületben az ipar-
halóságok cvente mintegy háromezer uj ipar-
engedélyt és iparigazolványt adnak ki, ami 
gyakorlatban azt jelenti, hogy 

naponta tiz ilyen ügy van elin-
tézés alatt. 

Minden Ilyen ügy az érdekeltek szempontjá-
ból súlyos anyagi jelentőséggel jár és gyak-
ran napokig sem halasztható. Ha például egy 
önálló iparos régi lakóhelyéről más községbe 
telepszik ál, az érvényben levő törvényes in-
lékedéseknek megfelelően régi iparigazolvá-
nyát visszaadni és uj iparigazolványt vállar.i 
tarlozik. Már is van néhány olyan esetünk, 
hogy a mostani rendelet értelmében 

az ilyen áttelepedő iparos nem 
kaphatja meg az uj iparigazol-

ványt, 

noha kétségtelen, hogy ez a rendeletnek nem 
lehetett célja, hisz ebben az esetben még lét-
számszaporodás sem történt, hanem egyszerű 
átköltözésről van szó. 

Felvetettük azt a kérdést, hogy a rendelet 
nem lehet-e valamely uj rendszer bevezetése 
az iparengedélyek és iparigazolványok kiadá-
sánál. Egyes budapesti lapok azt írták ugyan-
is. hogy az iparengedélyek és iparigazolványok 
kiadását Budapesten akarják központosítani 
és a vonatkozó kérelmeket a kereskedelem-
ügyi. illetve iparügyi minisztérium fogja el-
bírálni. -

— Ezt az elgondolást teljesen képtelennek 
fartőm. — mondotta munkatársunknak a ka-
mara főtitkára. 

Igazán nem miniszteri feladat an-
nak elbírálása, hogy nyithal-e va-
laki szatócsüzletet a Kálvária-uton, 
vagy kezdhessen kosárfonást más 

valaki Algyón, vagy Tápén. 

De rz az elgondolás technikailag is keresztül-
vihelellen. Mi például a szegedi kamaránál 
kerekszámhan harmincezer iparost és húsz-
ezer kereskedőt tartunk nyilván Ez azonban 
nem egy fix szám, hanem állandóan egy 
mozgó, váltakozó és kicserélődő tömeg, amely-
nél az emiitett háromezer uj iparengedély és 
iparigazolvány mellett a megszűnések, változ-
tatások, kibővítések, áthelyezések, stb. száma 
további öt-hatezerre mg. Ezt a ^zámot a töb-
bi vidéki kamaráknál nyersen hattal kell meg-

szorozni és Budapestnél huszonöt-harmincez-
ret kc'l hozzáülni, hogy képet lehessen alkot-
ni a végzendő munka méreteiről. 

Centralizálás esetén a legrqvidebb 
idő alatt megoldhatatlan torlódá-

soknak kellene bekövetkezni. 

Még azt kérdeztük meg, hogy mi történik 
azokkal, akik 

mestervizsga iránti kérelmüket 
már benyújtották a kamaránál. 

Állítólag ezek meglehetősen sokan vannak s 
ezek különös aggodalommal várják, hogy mi 
történik velük. 

— Ebben az évben a kamarai kerület ti-
zenegy mestervizsgáló bizottsága előtt ke-
rekszámban hétszáz mestervizsgát bonyolítot-
tunk le- Minthogy a vizsgák állandóan foly-
nak. sok mestervizsga sohasincscn függőben. 

A jelen pillanatban az egész kerületben száz-
húsz a lebonyolításra váró mestervizsgák szá-
ma. Ebből mindössze tizennyolc esik Szegedre. 
Noha kétségtelen, hogy a képesítéshez kötött 
iparokban a mestervizsga az iparigazolvány 
kiváltásának az előfeltétele, jogilag a mester-
vizsgák cs a most megjelent rendelet között 
semmi összefüggés nincs. 

'Aki a mestervizsga iránti kérvé-
nyét beadta, azt mi a rendelet 
megjelenése után is szabályszerű-
en levizsgáztatjuk és a mestervizs-
ga bizonyítványt részérc kiadjuk-

Baján példáuj e heten három napon keresztül 
negyven bácsbodrogmegyei illetékességű égvén 
mestervizsgáját bonyolítottuk le s a jövő hé-
ten esedékes Békéscsabán körülbelül ugyan-
annyi mestervizsga, szóval c tekintetben Hncs 
fennakadás Ha megjelennek az intézkedések, 
hogy miként történjék az uj iparigazolványek 
kiadása, ezt a mestervizsga bizonyítványt kell 
h félnek bemutatni. Magam részéről még cél-
szerűnek is tartom, ha az érdekellek igyekez-
nek mestervizsgájukat minél előbb letenni, 
meri valószinü, hogy az iparigazolvány zárlat 
feloldása után torlódás fog elóállani, amely 
meg fogja lassítani az ügyek elintézését. 
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A szegedi parkok fejlesztése érdekében 
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a v á r o s i k e r t é s z e i 

Nem lefjet felemelni a kertészeti költségvetést. 
e&elyeit modern gyümölcsöst vagy bolgárker-

tészeiét létesítenének 

(A Délmagyarország munkatársától.) A városi 

kertészet a város legszükmarkubban dotált üzeme. 
A költségvetés keretei között mindössze harminc-
ötezer pengőt kapott azzal, hogy ebből tartsa fenn 
ujszegedi telepét és a város területén lévő köz-
tereket, nem is beszélve arról, hogy ebből a pénz-
ből kellene egyre ujabb köztereket létesítenie. Igaz, 
hogy évközben a közgyűlés kisebb-nagyobb pót. 
hiteleket szavazott meg a kertészet számára, de 
a kertészeti kiadások még ezekkel a póthitelék-
kel sem érik el a hetvenezer pengőt. Néhány év-
vel ezelőtt a kertészet költségvetése 180.000 pengő 
volt és Debrecen jóval kisebb kertészete 200.000 

pengős költségvetéssel dolgozik. 

Ilyen körülmények között a kertészet termé-
szetesen nem végezhet kielégítő munkát. Mindun-
talan felhangzik a panasz, hogy a parkok el-
hanyagoltak, hogy Újszeged ligete sokat veszí-

tett szépségéből. A város hatósága már régóta 
keres valami lehetőséget arra, hogy tágabb kerete-
ket biztosithasson a kertészet számára. A közgyü-. 
lés legutóbb elhatározta, hogy átadja a városi ker-
tészetnek a temetőkertészetet, amely elég tekin-
télyes jövedelmet fog egy-két év múlva biztosítani, 
dc megközelítően sem annyit, amennyire szük-
ség lenne. 

A polgármester most érdekes tervvel foglalko-
zik, hogy megolddja a régóta vajúdó kérdést. Az 
a terve, hogy hatvan hold földel atl át a kertészeti 

üzemnek kertészeti céhkra. Erre lehetőséget nyújt 
az, hogy most árverezik a baktói bérleteket. Ezek 
csupa egyholdas parcellák, amelyeknek bérleti 
szerződése most járt le. Az árveréseket dr. Csonka 
Miklós tanácsnok a helyszínen irányítja. A polgár-
mesternek tett jelentése szerint óriási érdeklődés 
nyilatkozik meg a baktúi parcellák iránt és az ár-

verezők, ha szabadjára engednék őkst, a holdan-
kinti bért száz pengőig is felvernék. Mivel nyilván* 
való, hogy az ilyen irreális béreket később nenj 
fizetnék meg a bérlök, az árverező bizottság gon-
doskodik róla, hogy reális bérekért jussanak a 
földhöz. A polgármesternek az a terve, hogy a 
baktői földekből hasítja most kt a kertészetnek 

szánt hatvanholdas darabot. Ezen a területen az 

üzem olyan kertészeti kulturával foglalkozhatna, 
amely nem sérti a szegedi magánkertészek érde-
keit, tehát vagy magtermelésre rendezkedik be, 
vagy pedig olyan növényféléket termel, amilye-
nek termelésével magánosok nem foglalkoznak, 
Szegedén. 

•— Még attól sem riadnék vissza — mondotta' 
érdeklődésünkre a polgármester —, hogy a ker-l 
tészet bolgár kertészetet rendezzen be ezen a 
területen. Ha a szegcdi kerületi börtön fenntart-
hat számtalan tiltakozásunk ellenére bolgár ker-
tészetet, akkor az ellen sem lehet senkinek kifo-
gása, ha a város rendez be hasonló üzemet. Eset-
leg arról is szó lehet, hogy a kertészet modem 
gyümölcsöst létesít majd ezen a területen és ebből 
teremti elő azt az összeget, amelyre a közkertek 
fentartása és fejlesztése céljából feltétlenül szük-
ség van, dc amely a város költségvetésében nenni 

kaphat helyet fedezethiány miatt. 
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Családi szálloda a város szivében. Ujoncau 
berendezve, közp. fűtés, hideg meleg folyóvíz. 
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