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J\ szegedi lakosság fa- és szénszükségleiének biztosítása, 
— Uj makszimális árakat állapítottak meg a fára és a porosz szénre. — 

Tanáeskozás a téli szükséglet biztosításáról. — 

(Saját tudósítónktól) Somogyi Szilvesz-
ter polgármester pénteken délre tanácsko-
zásra hívta meg a szegedi fa- és szénkeres-
kedökeí. hogy véleményt kérjen tőlük az uj 
maximális árakról és arról, hogy miként 
lehetne az eljövendő télre Szeged fa- és 
szénsziikségletét biztosítani. Az értekezleten 
Balogh Károly tanácsos, a közélelmezési 
hivatal vezetője elnökölt, aki előadta, hogy 
a közélelmezési hivatal ez ideig beszerzett 
1200 vaggon tiizeíö fát, ezen kiviil rendelke-
zésre áll még az a kisebb mennyiség, ami 
tavalyról maradt. Ezzel szemben a statisz-
tika szerint 8—10.000 vaggon fa kell Szege-
den. Kérdi, mennyiért lehetne az elsőrendű 
bükkfát árusítani. Ma már olyan jelentések 
érkeztek be a polgármesterhez, hogy a fa 
ölét 170—180 koronájával árusítják. Ez tul-
magas ár. A kereskedő 160 koronán aíul 
nem fogja adhatni a fa ölét. ezzel szemben 
a- közélelmezési hivatal a város részére 147, 
magánosok részére utalványok alapján 152 
koronáért fogja árusítani. Külön kellene 
maximálni a helybeli és a vidéki koksz, va-
lamint a porosz és magyar szén árát. Első 
sorban javaslatot kér a fa árának maximá-
lásáról. még pedig a kereskedők és a fo-
gyasztók érdekeit összeegyeztetve. 

Winkler József szerint a bükkfát ölen-
kint 160 koronáért lehetne adni. ez az ár 
november 1-ig lenne érvényes. Milkó Henrik 
170 koronát javasol- Dr. fíiedl Samu abban 
a hiszemben volt, hogy a közélelmezési hi-
vatal arról kiván tájékozódni, hogy a kö-
zönség zavartalan ellátásának biztosítása cél-
jából milyen mértékben számithat a hely-
beli termelőkre és kereskedőkre. Mellékes, 
hogy 150—-160 vagy 170 korona egy öl fa, 
a fődolog, hogy legyen. Az egyes kereske-
dők vállaljanak kötelezettséget arra, hogy 
bizonyos mennyiségit tűzifát beszállítanak 
Szegedre. Ha ez a komplekszum fedezni fog-
ja a szükségletet, akkor esetleg magasabb 
maximális árat is meg lehet állapítani, mert 
ha tjéhány koronával drágább is lesz a fa, 
de lesz. 

Winkler József szerint tudni kell, hogy 
rtia mennyiért lehet a fát árusítani, mert 130 
koronás ár mellett ö becsukta a boltot. 

Több hozzászólás után Balogh tanácsos 
kijelenti, abban a hiszemben volt. hogy a 
kereskedők már fedezték szükségleteiket. 
Ö már januárban kötötte le a maga mennyi-
ségét. Ha a szegedi kereskedők résak most 
akarják a fát beszerezni, akkor itt nagy 
lesz a drágaság. Meg kell először állapítani, 
hogy ez idő szerint rendelkezésre álló fát 
mennyiért lehet árusítani. 

Szabó Gyula szerint ma nem lehet dű-
lőre juttatni a kérdést. Ha olcsóbb tesz a fa 
Szegeden, mint máshol, el fogják Szegedről 
szállítani. Indokolatlanul meg fölösleges drá-
gább árat megállapítani- Előbb a 4—5 leg-
nagyobb céggel kellene bizalmas tárgyalást 
folytatni, hogy ők milyen mennyiségeket 
szereznének be. 

Bach Jenő Biedlnek ad igazat. Előbb a 
facllátásró! van szó, azután a maximálásról. 
A megbízható termelők, akiknél nemcsak 
•papirost, hanem fát is leibet kapni, még nem 
nyilatkoznak, A vasúti fuvar is nagyon fon-
tos, kérdés tékát, módot ad-e a közélelme-
zési hivatal a fuvarozás biztosítására. 

Balogh Károly: írunk a Közélelmezési 
Hivatalnak, hogy a fa közellátásra kell. 

Bach Jenő: Ami az árhullámzást illeti, 
hallja, hogy már termelő állomásokon 680 
koronáért adják a fát. 

Winkíer József: A legprímább fa nem 
kerüli többe 600 koronánál. 

Balogh Károly: Ilyen ár mellett is tisz-
tességes haszonnal lőhet árusítani a fa ölét 
166 koronáért. Jó lesz_e igy maximálni? 

— De nincs fa. 
Balogh: Mégis panasz jött. hogy a tele-

pen átvéve 190 koronáért árusította valaki 
a fát. 

SchacMtz József: Az árdágitás- Meg 
kell büntetni. 

— 160 korona elég. 
Balogh: A javaslat tejját az. hogy má-

jusban 100 korona a telepen átvéve egy öl 
fa. A vágott fa mázsája 11 korona. A gyer-
tyán. és cserfa öle 10 koronával drágább. 
A dorongja ára 155 korona. Amennyiben uj 
megállapítás nem lesz, júniusban is ez az ár 
lesz érvényes. Ami a téli szükségletet illeti, 
az egyes kereskedők bejelentik a közélelme-
zési hivatalnak, hogy mennyi fával rendel-
keznek és ö a vasúti fuvarral támogatja 
őket. A kereskedők a bejelentett mennyiségre 
kötelezik magukat és azt is bejelentik, hogy 
mennyiért tudják a fáiukat árusítani. 

Balogh Károly előadja, hogy a porosz 
szén beszerzési ára bent a telepen 9.30 ko-
rona, tehát forgalomba lehet hozni további 
intézkedésig 11.60 koronáért- Vérles Miksa 
szükségesnek tartja, hogy a porosz szén 
vaggononkénti ára is megállápittassék. — 
Somló Mór szerint legfontosabb lenne, ha a 
közélelmezési hivatal szénhez juttatná a ke-
reskedőket. Mindegyik megmondaná, milyen 
mennyiségre van szüksége. 

Balogh: Azért az árért, amelyet én 
mondok, ma meg lehet kapni a szenet. 
Szabó Gyula szerint az iránt kellene intéz-
kedni, hogy a Szénközpont biztosítson Sze-
gednek bizonyos mennyiséget. 

Balogh: Az csak magyar szenet tudna 
adni: 

Szabó: Akkor a bányákkal kellene köz-
vetlen összeköttetést keresni, tegnap is meg-
történt. hogy az egyik kisebb kereskedőnek 
1500 koronával kínáltak szenet. 

Balogh: Én Berlinbe küldtem ki egy 
megbízottamat, mindent elkövettünk, még 
sincs nagy bizalmam. Ami szén azonban jön. 
arra 11-60 koronás ár elég. 

A bizottság májusra és iuniusra 11.60 
koronás ár megállapítását javasolja-

Szabó Gyula fölemlíti, hogy a légszesz-
gyár koksztermékeit a kivételes helyzetre 
való tekintettel az idén az összes kereske-
dők között kellene arányosan fölosztani, te-
kintet nélkül a légszeszgyár esetleges szer-
ződésére. Vértes Miksa ezt támogatja, mert 
a fogyasztás érdeke kívánja és fontos, hogy 
a szegedi koksztermés arányos elosztásban 
itt maradion és ne vándoroljon el Szegedről. 

Bach Jenő: Évtizedek óta szerződése 
van a légszeszgyárral, amelv most is fenn-
áll. Amikor Szegeden nagy volt a szükség, 
nem ment el koksz, csak katonai és közin-
tézményeknek. Nem bánja tehát, ha olyan 
intézkedést hoznak, hogy első sorban a sze-
gedi szükségletet köteles ellátni. A kereske-
dőket szívesen ellátja, ha mód van rá. 

Balogh Károly előadja, hogv az Orszá-
gos Szénbizottság lefoglalhatja a kokszot. 
Erre nézve megtette a fölterjesztést, amint 
megjön a felhatalmazás, a légszeszgyár 
egész koksztermelését lefoglalja és Szeged-
ről nem megy ki akkor koksz. A légszesz-
gyár 6.50 koronáért adja el a kokszot, a 
kereskedők 7.80-ért fogják kapni és árusít-
hatják 8.60 koronáért- Erre nézve várakozni 
keli. amint megjön a felhatalmazás, intéz-
kedik. 

Balogh tanácsos javaslatot tett még a 
magyar- szén árának megállapításáról. A 
tatai szenet 7.20. a salgótarjáni mázsáját 7.80 
koronáért lehetne árusítani. ( 

Miután többen előadták, hogv szenet 
egyáltalán nem tudnak kapni. Balogh elő-
terjesztette, mindenki jelentse be nála. hogy7 

milyen mennyiségeket forgalmaztak eddig. 

ő nyomban iölir a Szén központhoz, hogy a 
közellátást a szükséges méretekben a keres-
kedők utján biztosítsák. 

A szén árát egyelőre tehát nem maxi-
.málták. kérte azonban Balogh, hogv a szóba 
került árakat ne lépjék rul a kereskedők, ha 
szénhez jutnak és azt forgalomba hozzák. 

Szervezik a szegedi 
paprikakirendeftséget. 

(Saját tudósitónktól.) Az elmúlt héten 
tudvalevőleg maximálta a kormánvy a pap-
rika árát és elrendelte a. készletek össze-
írását. Paprikát csak a Haditerménv r. t. 
vásárolhat- A Haditermény Szegeden kiren-
deltséget állit fel, amelynek vezetője Diti-
mand Frigyes lesz. Neki. mint a Haditermény 
megbízottjának csupán adminisztratív teen-
dői lesznek. Pénteken Szegeden járt Lam. 
berger Lajos volt szegedi kereskedő, sí Ha-
ditermény cégvezetője, aki a paprikakészle-
tek összeírását, valamint a kirendeltségei 
szervezte. Larnberger délben megjelent dr. 
Somogyi Szilveszter polgármesternél, aki-
vel szintén hosszasabban tárgyalt a paprika-
kereskedelmet és feldolgozást érintő kérdé-
sekről. 

A polgármester különösen figyelmébe 
ajánlotta a Haditerménynek, hogy a paprika-
feldolgozók ugyanazok legyenek, mint a 
múltban, hogy a feldolgozással foglalkozó 
4—500 család továbbra is hozzájuthasson 
rendes keresetéhez. E négy-ötszáz család 
közül mintegy nyolcvan-százan nemcsak fel-
dolgozással foglalkoznak, hanem ők maguk 
vásárolták a paprikát a termelőktől és azt 
feldolgozva adták tovább kicsinyben a ko-
fáknak és nagyban a kereskedőknek. A ke-
reskedők nyeresége pontosan szabályozva 
van, a termelők nyereségét pedig szabályoz-
za a rendeletnek az a része, melv kimondja, 
hogy a száraz paprika 15 korona. Tehát 
ugy a kereskedők, mint a termelők tészére 
biztosítva van bizonyos jövedelem, csupárt 
a paprikafeldolgozókról nincs említés téve. 

Paprikabizományos kétféle lesz. Egyik 
csak nyerspaprika, a másik készpaprika 
vásárlására kap megbízást. Igy továbbra is' 
szükség lesz a feldolgozókra- Természetesen: 
arra is kell vig37ázni, hogy uj emberek na 
veszélyeztessék a régiek kenyerét. Arra való 
tekintettel, hogy a finom, édes paprika csak 
nálunk Magyarországon használatos, mig a 
külföld az erős és a merkantil paprikát hasz-
nálja borspótlószer gyanánt, a paprika ki-
őrlésénél bizonyos percentet kell betartani 
s a vásárlási megbízásokat is ugv fogják; 
adni. hogy a megbízott kereskedő hány 
százalék édes, erős és merkantil paprikát 
vásároljon. 

Minthogy Szegeden több kereskedő van, 
aki abbati az időben vásárolt paprikát, ami-
kor egy füzér még száz koronába került, á 
polgármester azt kérte a Hadi terménytől, 
hogy ezeknek a kereskedőknek a maximálás 
következtében szenvedett kárát enyhítsék 
azáltal, hogy az édes paprikát főleg ezek-
től vegyék át. Larnberger kijelentette a pol-
gármesternek. hogy előterjesztéseire konkrét 
Ígéretet nem tehet, de minthogy a Szegedet 
és a paprikakérdést alaposan ismeri, min-
denben a leghumánusabbari fog eljárni s 
igyekszik, hogy a szenvedett károk nemikén 
enyhüljenek. 

Kereskedői körökben érdeklődtünk, hogy 
kik lesznek Szegeden a Haditermény pap-
Tikabizományosai. Mint megtudtuk, ez egy-
előre teljesen tisztázatlan -kérdés. A bizo-
mányosoknak — mint hírlik — nagy óva-
dékot, állítólag 200.000 koronát kell letenniök 
s ezen felül nagy forgótőkével is kell rendel-
kezniök. Kikötés állítólag még az is. hogy 
megbízást csak az kaphat, aki már 1914 eiőít 
is paprikakereskedéssel foglalkozott. De nem 
bizonyos, hogy megbízást tényleg kap, aki 


