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Szerdán: kisgyűlés 
A gázgyár és a színház ügye a szeptember 12-1 közgyö!és napirendién 

ház ügyében is, amennyiben a miniszteri dön-
tés megérkezik. A rendkívüli közgyűlés elé 
kerül a vegyesdaudár elhelyezése elleni tilta-
kozás és végül a kegyúri bizottság megürese-
dett két tagsági helyének a betöltése. Ez 
utóbbi tárgyal kapcsolatban megállapította 
a tanács, hogy nincsen olyan rendelet, amely 
gátolná az időközi választást és amely ki-
mondaná, hogy a megüresedett tagsági helye-
ket nem kell betölteni. 

(A Délmagyarország munka 1 ár sótól.) A 
törvényhatóság rendes havi kisgyülcsét szer-
dán tartják meß A tárgysorozaton kizárólag 
folyó ügyek szerééinek- A kisgyülést előké-
szítő tanácsúié.* hét Ifin lesz. 

A szeptember 12-ére kitűzött rendkívüli köz-
gyűlés tárgysorozata rendkivüli kisgyűlés elé 
kerül. A rendkívüli közgyűlés tárgysorozatán 
— mint már jelentettűk — elsősorban a gáz-
gyár ügye szerepel. Ez a közgyűlés dönt a szín. 

Harc a ssegedi papriRa 

Rekordtermésre van Kilátás, de a külföldi export maidnem 
teljesen megbénult — Érielcexlet c Kamarában 

(A Délmnggarország munkatársától.) A 
szegedi paprikaérdel-eltségek csütörtökön 
este a kereskedelmi és iparkamara nagyter-
mében ertekezletet tartott, ámenen a pap-
rikaértékesités problémáját vitatták meg. 

Hirschfeld Lipól elnök megnyitójában a kö-
vetkezőket mondotta: 

— A paprikaelhelyezés évről-évre rosszabbo-
dott Ma, amikor rekordtermésre lehet szá-
mitar.l. a lehetőség a legminimálisabbra cselt 
olasza. 

Ausztria felé teljesei megbénult az 
export. 

A 25 schillinges vámot 300 schillingre emel-
ték fel Az ujabb provizórikus megállapodás 
ót vagonra adott engf ' 'lyl a régi vámtétel nel-
lett. De itt ujabb st.-om erte a magyar ke-
reskedőket, mert az engedélyt nem a magyar 
kereskedőknek, hanem az osztrák Importőrök-
nek adták. 

Csehországban a spanyol paprika ki-
szorította a magyar paprikát. 

Az utóbbi hónapokban sikerült a spanyol pap-
rikát megközelíteni, de most ujabbi nehézség 
merült fel, mert a csehek engedélyhez köli.'t 
a paprikabevitelt. libben az országban még 
szomorúbb a helyzet mint Ausztriábau. 

Amerikában a spanyol papril.ával igen 
nagy harcot kelt folytatnia a magyar 

paprikának. 

A többi államok export szempontjából szóba 

sem jöhetnek. 
— Ilyen körülmények között aggasztólag 

hat az az óriási termés, amely ebben az év-
ben Szegeden lesz. A paprikatermelők és ki-
készítők 90 százaléka tönkrement és most még 
nehezebb viszonyok várnak rájuk. De ha-
sonló a helyzete a kereskedőknek is. 

Fel kell rázni a város hatóságát, hogy 
segítsen a pap: ikásokon, 

küldöttséget kell vezetni a földmüvelésügyi mi-
niszterhez és feltárni előtte a bajokat A ka-
mara támogatását is ki kell kérni. Most nem-
csak egyéni, de városi és országos^ érdekeltről 
is szó van. 

Vértes Miksa osztályéi nók arra hívta fel az 
értekezlet figyelmét, hogy Lengyelország felé 
lehetne orientálódni, tekintettel arra. hogy Ma-
gyarország és Lengyelország között árukom-
penzációs megállapodás jött létre. 

Dr. TonelH Sándor főtitkár azt 'javasolta, 
hogy az ülésből kifolyólag kérjék meg a mi-
nisztert, hogy a legsürgősebben hiúja össze 
a poprikaszaktanácsot. Az értekezlet elhatá-
rozta, hogy a kamara utján arra kéri a mi-
nisztert, hogy minél előbb hívja össze a pap-
rikaszak+a.iácsot. 

Öbermayer fő végy ész a földművelésügyi mi-
niszter megbízásából kijelentette, hogy a kor-
mány a magyar paprikára nagy súlyt helyez 
a tárgyalásoknál. Azt ajánlotta, hogv Romá-
niában kíséreljék meg a paprikások az uj 
piacok feltárását 

A város monslrekiiJdöílségeí vezet 
a kormányzóhoz és a kormányhoz 

a vegyesdandárparancsnokság ügyében 
A törvényhatóság rendkívüli kOgyOlésen tiltakozik az elhelyezési terv ellen — A 
helyettes polgármester nyilatkozata — A kereskedelmi és Iparkamara határozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) A csü-
törtöki tanácsülésen élénk u tárgyalták « vegyes-
dandárparancsnokság áthelyezéséről szóló ismere-
tes hireket, amelyekről tegnap részletesen beszá-
molt a Délmaggarors -ág. Tegnapi tudósításunk-
ra k" megfelelően az az egyöntetű vélemény alakult 
ki. hogy a Szegedet fenyegető njahb veszteséget 
minden kjrülmények között el kell hárítani. A ta-
nács tagjai egyhangú helyesléssel fogadták Pásztor 
József törvényhatósági bizottsági tagnak az át-
helyezéssel kapcsolatban beterjesztett interpellá-
cióját. 

Az elhelyezés ügyéről és Pásztor interpelláció-
járól 

dr- Pálly József 
po'gármesterhelyettes a kővetkezőket mondotta: 

— Pásztor József interpellációjával a legtel-
jesebb mértékben egyet értek. A vegyesdandár 
atfteiyezése óriási ügye a városnak és ha az in-
terp«JIáció nem érkezett volna be, akkor hivatal-
ból is tettem volna előterjesztést anr.ak az érde-
kében, hogy a város valamilyen módon fejezze 
ki tiltakozását az áthelyezés ellen. A tiltakozás 
módját én ¡s ugy gondoltam, mint Pásztor Jó-
zsef. A város törvényhatósági bizottsága a leg-

illetékesebb szerv, hogy ebben a nagyjelentőségű 
ügyben szavát halla&a. Ugy gondolom, hogy ezen-
felül 

a város országgyűlési képvise-
lőinek a bevonásával nagyobb 
küldöttséget kellene meneszteni 
a kormányzóhoz és a kormány-

hoz. 
— A dandár elhelyezése nemcsak szorosan a 

parancsnokság elhelyezését jelentené, hanem maga 
után vonná több nagjjetcntfiségü kdonai intéz-
mény Szegedről való elvitelét is. Annak dacára, 
hogy sem a katonai parancsnokságnak, sem ne-
künk a dandár ethelyezéséről hivatalos értesülésünk 
nincsen, mégis a legkomolyabb előrelátással fog-
lalkoznunk kel! az üggyel. Tudjuk jól, hogy ami-
kor valamilyen intézményünknek az elhelyezésé-
ről volt szó. nem közölt«k velünk semmit, meg 
se.r. k. rdeztek bennünket, hanem befejezett tények 
elé állították a várost. Mellékes, hogy az áthelye-
zés hirének van-e tényleges alapja, vagy nincs, 
a város halóságának kötelessége, hogy az üggyel  a  

'<*ga'aposabban foglalkozzon. Időnk erre annál is 
inkább van, mert ilyen nagyarányú elhelyezés nem 

történhet e m*g mSróI-hoTnapra. Ezért az 
letárgyalását szerintem nem Irt! kilón kózgyfe 
lésre bizri, hanem tiltakozásunké 17 szeptember 
J2-én kczlődö rendkívüli köznyü'és tárgysoroza-
tába illés« rük bele. Fzen a kizgvfllésen a ráró*» 
nak a kijenrrfliknsabban kell tiltakozását kife-
jezni és tangót k ft adni a várost ért s^rowj/-)*, 
szinte tenirnciózusnak látszó támadásuk  rllen. 
Ezeket az intézményeket sem kaptuk mi ing\rn. 
Amikor e;:ck Szegedre kerültek, a város naltyon 
is tekintélye* áldozatokat hozott azok Szegedre 
hozatala érdekében. 

— Most amikor a város a trianoni szerződés kö-
vetkeztében az ország valamennyi városa kőzött 
a legsutye*abb helyzetbe- került, Hinterlandjálól 
megfosztották, nyomorúságos körgazdasági viszo-
nyok között sínylődik, most arra gondolni, hogy 
egy ilyen .plcntős intézményétől megfosszák a vá-
rost ez a katasztrófával fenne egyenlő. Nem is 
tudom feltételezni — fejezte be. nyilatkozatát dr. 
Pájfy Józs'f —, hogy a kormány ilyen intézkedé-
sekkel akarná tönkretenni Szegedet 

A vegyesdandár elhelyezésének kérdésével — 
mint tegnap jelentettük — 

a kereskedelmi és Iparkamara 
elnöksége f:; foglalkozott és az ügyben • következő 
határozatot küldte meg a polgármesternek: 

JA szoiroru hírek után, amelyek hónapokon 
keresztül hol egyik, hol másik Szegeden székelő 
állami hivatal megszüntetéséről, illetve ezeknek 
más hivatalokba való beolvasztásáról szólottak: leg-
utóbb egy olyan híradás került forgalomba, hogy 
bizonyos tervekkel kapcsolatban, amelyek » m. 
kír. honvédség decentralizációjára vonatkoznak, az 
5. honvéd vegyesdandárparancsnokságot Szegedről 
elhelyezik. Alulírott törvényhatósági bizottsági ta-
gok, akiknek hlvatásukbóf kifolyólag alkalmuk van 
Szeged város legkülönbözőbb társadalmi köreivel 
érintkezni, megállapíthatjuk, hogy ez a tiirrdds 
a város lakosságának minden rétegében a legna-
gyobb megdöbbenést váltotta ki. ismerve tgyrészt 
azt a szeretetet, amellyel Szeged városnak egész 
közönsége a m. kír. honvédség iránt viseltetik, de 
másrészt lái.va azt az áldozatkészséget amelyet a 
város a honvédség különböző intézményein k el-
helyezése körül tanúsított és tudatában annak az 
óriási gazdasági jelentőségnek, amefyet a vegye», 
dandárparar csnokságnak és a vele kapcsolatos in-
tézményeknek ittléte jelent ezt a megdöbbenést 
teljesen érthetőnek és természetesnek kell tekin-
tenünk. Évek hosszú sora alatt Szeged város társa-
dafma valósággal' összefonódott az ftt «¿helyezett 
katonasággal, a város kereskedelme és ipara bft-
rendezkedett mindazoknak a szükségleteknek az ét-
látására, eirelyek egyrészről a katonaság külön-
böző intézményei ré»zérői igényeltetnek, másrészt 
pedig a Szejjeden állomásozó tiszti és altiszti csa-
ládok magánfogyasztását szolgálják. A város ipa-
rának és kereskedelmének, amelyet a trianoni ha-
tármegállapitás katasztrófális mértekben ősszezsu. 
goritott, nélkülözhetetlen tényezője volt igy a ka-
tonaság, am'íynek elvesztése eyéss sor erciszlen* 
,ciánok egyenes tőnkre jutását eredményezné. 

A híradásra, amefy a vegyesdandárparan csncK-
ság elhelyezéséről és értelemszerűleg n vele kap-
csolatos kültobőző szegedi katonai intézmények 
megszűnéséről beszámolt, jelent agyán meg egy 
cáfolat, de «•* a eáfolat nem nyugtat meg ben-
nünket, mert a más intézmények áthelyezésénél 
és n»egszunt«tésénél is volt alkalmunk tapasztal-
ni azt. bogv a híradások első megjelenését kV 
vetik különböző félhivatalos jellegű nyilatkozatok, 
ame'yck le akarják gyengíteni a riasztó hírek 
hatását és végezetül m4l}i s bekövetkeznek azok 
az intézkedés k amelt/ek uf rrvg aj csapást je-
lentenek a városra nézve. 

Felfogásunk szerint Szeged városának amely 
olyan nagy <s erejét meghaladó áldozatokat vál-
lalt. hogy mindennemű állami intézményeknek ott-
hont nyújthasson és amelyet minden más magyar 
városnál /'oblan sújtottak a békeszerződés súlyos 
következményei, ha éíni akar, jogában áll, d« 
egyben kötelessége is, hoqy felszólaljon az iPien 
tervek etten és az eqész kormányzatnak az intéz. 

SZECHESVI MOZI 
PÓT A terem lággal van hQtvel 

P<Snteíf>n, szombaton vi»árnap, 
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