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A izegedi gyümölcsexport: 42 vagon 
Tavaly óla nagy tempóban fejlődött az export 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerda 
óta Szegeden tartózkodik V e r m e s Gyula, a 
Külkereskedelmi Hivatal előadója, aki a gyü-
mölcsexportálást tanulmányozza. Vermes Gyu-
la megjelent a gyümölcspiacon, végignézte a 
Mars-téren a kivitelre készülő gyümölcs cso-
magolását és az állomáson is felülvizsgálta az 
expediálást, az exportőröknek szakszerű taná-
csokat adott a kivitelre nézve. A Külkereske-
delmi Hivatal kiküldöttjének javaslatára ha-
tározta el a szegedi gyümölcskiviteli szakbi-
zottság, hogy a polgármestertől piaci bizottsá-
gok felállítását kéri. A bizottságok szombaton 
megalakulnak és a jövő héttől kezdve perma-
nens szolgálatot tartanak a gyümölcspiacon. 

V e r m e s Gyula a szegedi gyümölcskivitel-
r61 a következőket mondotta: 

— Ma még alig jöhet számba a szegedvidéki 
gyümölcsexport, mert naponta alig 2—3 va-
gon az export A legnagvobb baj az. hogy Sze-
ged környékén még mindig nincs intenzív gyü-
mölcstermelés. Tudunk azonban róla, hogy 
már eddig is ötvenezer gyümölcsfacsemetét 
osztottak szét a gazdák között és a közeljövő-
ben még százezer facsemete kerül kiosztásra. 
Ez a mennyiség elegendő ahhoz, hogy a kör-
nyéken igen intenzív gyümölcstermeles indul-
jon meg. Ha a körülmenyek kedveznek, öt esz-
lendő múlva már a szegedi gyümölcsexport is 
éppolyan Jelentős lehet, mint most a kecske-
méti. A Külkereskedelmi Hivatal a legtelje-
sebb mértékben igyekszik elősegíteni az expor-
tot. Megállapítható, hogy az idei gyümölcski-
vitelünk már ezideig is huszonöt százalékkal 
malta felül a mnltévit. Ha megfelelő gyümölcs 
van, akkor a hivatal megszervezi az exportot és 
ha szükséges, útbaigazítást is ad a termelők-
nek, hogy hová exportáljanak. 

— Most is nagyarányú munkába fogott a 
Külkereskedelmi Hivatal az export fellendítése 
érdekében. Szegeden azonban ennek a munká-
nak az eredménye csak évek múlva lesz érez-
hető. Szeged számára a jövőnek dolgozunk; 
bizonyosnak látszik, hogy pár esztendő múlva 
az ország exportmérlegében is jelentős helyet 
foglal majd el Szeged gyümölcskivitele 

Az idei szegedi főzelék- és gyümölcsexport 
egvébként már eddig is jóval felülmúlja a ta-
valyit. A Máv. üzletvezetőségénél arról infor-
málták a Délmagyarország munkatársát, hogy 
csütörtök délig összesen 42 vagon gyümölcsöt, 
illetve főzeléket szállítottak el a szegedi teher-

Íályaudvarról. Az idei szegedi export statíszti-
ája a következő: 

saláta 6 vagon belföldre (Budapest) 
eper 1 vagon belföldre (Budapest) 
cseresznye, meggy 6 vagon Budapestre 
cseresznye, meggy 1 vagon vidékre 
cseresznye, meggy 8 vagon Ausztriába 
barack 7 vagon Budapestre 
barack 2 vagon vidékre 
barack 7 vagon Ausztriába 
alma 4 vagon Ausztriába 

A mai napig tehát 42 vagon a szegedi gyü-
mölcs- és salátaexport, de még az alma, körte 
és főképen a szilvakivitel nagymértékben fel-
lendítheti a szegedi export statisztikáját. A 
mult évben ugvanezen ideig csupán 4 vagon 
volt a kivitel és az egész gyümölcsszezon fo-
lyamán Szegedről mindössze 14 vagon gyü-
mölcsöt, illetve főzeléket tudóit tavaly expor-
tálni. A tavalyi exportstatisztikában a barack 
még nem szerepelt, az idén azonban már 16 
vagon barackot exportáltak. 

Közigazgatási vizsgálat 
és rendőri nyomozás 

az insyentsfakdó 
mozi-fillérjei ügyében 

Mennyi „tefpénzt" fizettek be a mozik 

(A Délmaqyarország munkatársától.) A 
„Hétfői Rendkívüli Ujsag" legutóbbi számában 
feltűnést keltő cikket tett közzé arról d tejak-
cióról. amely Szanyi István fővegvész javasla-
tára indult meg és azzal kezdődött, hogy a 
mozik és a színház minden eladott jegy után 
2 fillért szedtek szegény gyermekek tejjel való 
ellátására. A cikkre nem valamennyi mozi, 
hanem — a Széchenyi Mozi válaszolt és a vá-
lasz abban kulminált, hogy a mozik nem 833.12 
pengőt, tehát nem annyit fizettek be a tejakció-
ra, amennyit a „Hétfői Rendkívüli Uj^ag" irt 
és amennyiről április 8-i feljelentésében Sza-
nyi fővegyész is megemlékezett, hanem 13U6.58 
pengőt. Csütörtökön a tejakciót megindító Sza-
nyi fővegyésztől levelet kaptunk, ezt a levelet 
alább egész terjedelmében közöljük. Itt meg-
emütjük, hogy a fővegyesz nyomatékosan kije-
lenti nyilatkozatában, hogy az általa közölt 
kimutatás a helyes és hogy a mozik'ól csak 
annyi pénz folyt be a Népbankhoz. 

A fővegyész nyilatkozata 

a következő: 

— Tekintetes Szerkesztőség! Vonatko-
zással a „Hétfői Rendkívüli Újság" 1933. 
augusztus 7. számában „Kavarodás az in-
gyen tejakció fillérei körül" cimü cikkre 
es a „Szegedi Uj Nemzedék" 1933. agusz-
tus 8-iki számában a Széchenyi Mozi nyi-
latkozatára, tisztelettel kérem alábbi so-
raim szíves közlését. 

— A polgármester ur őméltósága fel-
kérésemre a színházat, mozikat aziránt 
kereste meg, hogy a „Szegedi szegény gyer-
mekek ingyentejakciója" javára minden 
eladott jegyhez 2 fillért számítsanak hozzá. 
A mozik beadványukban 10 fillér pótille-
ték szedését javasolták, amit azonban elő-
terjesztésemre a polgármester ur 2 fillér-
ben rögzített. 

Hogv mikor kezdték a mozik és a 
színház a pótilletékek szedését, 

nem tudom, az ellenőrzés nem volt 
feladatom. 

Az elszámolást telefonon, levélben kér-
tem a színháztól és moziktól. A szinház 
igazgatóságától többszöri telefoni, levél-
beli kérésre február 15-én 20 pengőt, 16-án 
10 pengőt sikerült kapni. Miután így a 
szinház igazgatóságától az elszámolást 
megkapni nem sikerült, dacára, hogy több-
ször küldtem is ezért, április 5-én az ál-
lamrendőrségnél ismeretlen tettes ellen 
sikkasztás és hűtlen kezelés miatt feljelen-
tést tettem. Ez ügvben a szegedi kir. tör-
vényszék a tárgyalást 1933. augusztus 17-re 
tűzte ki. 

— 1933 április 8-án adtam ki a ..Szegedi 
szegénv gvermekek ingyentejakciója" be-
számolóját az 1932—33. évi működésről 
amelv szerint a moziktól összesen csak 
833.12 pengő fizettetett be a Szegedi Nép-
bank Szövetkezetnél levő folyószámlára. 

A Nénbanktól az utolsó elszámo-
lást 1933 julius 15-én kaptam s 
ezideig a mozik uinbb befizetést 

nem eszközöltek. 

A mozikhoz egy ideig altisztemet küldtem 
a pénzért, hogy nekik a pénznek a szövet-
kezetbe való beszállításában segítséget 
nyújtsak, de egvidöben azt az üzenetet 
kaptam a moziktól, hogv a lövőben a 2 fil-
léreket ők küldik be a bankba. A fenti új-
ságcikk megielpné«e titán uj elszámolást 
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kértem a Népbanktól, amely szerint a mo-
zik julius 29-én 313.46 pengőt fizettek be 
az ingyentejakció számlájára. Tehát ez-
zel az összeggel együtt a mozik a mai na-
pig összesen 1146.58 pengőt adtak át az in-
gyentejakciónak. 

— A moziktól egyídejig a jegyek számá-
ról elszámolást kaptam, mely szerint a Bel-
városi Mozi 1933. január 15-től március 
5-ig, 37 napon át összesen 20.187 jegy után 
fizetett 2 fillért- A Széchenyi Mozi pedig 
január 15-től kezdve március 5-ig 38 nap-
ról 21.450 jegy utáni 2 fillértől számolt el. 
Állítólag bizonvos ideig 10 fillért is szedtek 
a mozik a jegyek után, erről azonban tu-
domásom nincs elszámolást sem kaptam. 

— Megdöbbentő és érthetetlen, hogy 
megtörténhetett az, hogy a közönség által 
az ingyentejakció céljaira befizetett 2 fil-
lérek nem jutottak rendeltetési helyükre. 
Hogv tisztázódjék ez ügy, a mai napon fel-
kértem a város polgármesteri hivatalát, 
hogy 

a javadalmi hivatal és a mozik el-
számolását hasonlítsa össze, 

egyben 

az államrendőrséget ís felkértem 
ez ügy kivizsgálására, 

mert ha visszaélés történt, a törvény szigo-
ra sújtson le. 

A Széchenyi Mozi nvilatkozatával 
szemben fenntartom, hogy az ál-
talam közölt kimutatás a helyes 
és csak ennví nénr fizettetett be a 

Nénbankhoz. 

— Végül a legteliesebb elismerést kell 
nyilvánítanom a konzorcionális szinház 
vezetőségének, mert működése alatt ösz-
szesen 1534.53 nengőt vett át a közönségtől 
a 2 fillérek feíéhen és fizetett be az ingyen-
teíakció folvószámláiára. 

Szeged. 1933. augusztus 10-én. Tisztelet-
tel a ..Szegedi szegénv gvermekek ingven-
teiakrióiának" ve™tője, Szanvi István 
kir. fővegvész. 

Fhből a levélből nvilvánvaló, hogy a mozik 
tejpénzének ügye 

helyes ntra 

tereltetett. Azt. hogy hány jeqy után szedtek 
a morik tejpénzt, leghitelesebben valóban a 
javadalmi hivatal állapítja meg, mert hiszen 
a javadalmi hivatalnak naponként jelentik a 
vigalmiadó elszám->'ással kapcso'atosan az el-
adott jegyek számát és azt, hogy több eladott 
jeayet jelentsenek be, mint amennyit valóban 
eladtak, feltételezni sem lehet. Sajnos, egész 
pontosan senkisem tudja, hogv mikor kezdték 
és mikor fejezték be a pótilletékek szedését. A 
rendőrségnek azonban mód jában lesz ezt is, leg-
alább megközelítő pontossággal megállapítani. 

A közigazgatási vizsgálat és a rendőri 
nyomozás 

fejleményét a közvélemény érthető érdeklődés-
sel várja. De bizonyára nagy érdeklődéssel 

várják maguk a mozik is, mert hiszen nem 
szabad hagyni, hogy hosszú ideig legyenek 
gyanú alatt, ha nem érheti őket gáncs. 

Kizárólag a történtek tisztázása érdekében 
említjük meg, ho^y a kezeink közölt van egy 
levél," amely szerint a moziknak arról van 
nyugtájuk, hogy 1033.12 pengőt fizettek be, 
bizonyára a Népbankhoz, amelvhez egyéb té-
teleiket is befizették. A Népbank azonban csak 
833.— pengőről tudott addig a napig, amely 
napon a mozik 1033 pengőről beszéltek. A rend-
őrségnek módjában lesz kideríteni, hogv 

a 200 pengős differencia miből áll elő. 

Eszerint a levél szerint, amely levél a Belvárosi 
Mozi R t elnökségéhez intézett hivatalos jelen-
tés, a mozi április 10-en értesítette a végyki-
sérleti állomást, hogv javára irt 313M jengöt. 
A vegykisérleti állomás ma is kijelentette, hogy 
ilyen értesítést se élőszóval, se Írásban a mo-
ziktól soha nem kapott. Ha van még kétely e 


