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A szegedi pékmesterek elhatározták, 
hogy nem vezetik be a lisztcserét 

A pékek szerint olcsó Szegeden a kenyér, azért nem szállítják le az árakat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nem-
régiben pénzügyminiszteri rendelet jelent 
meg, mely ismét engedélyezte a lisztcserét. A 
boletta életbeléptetése előtt Szegeden igen elter-

£edt szokás volt a lisztcsere, ami abból állott, 
iogy a pékek a vevőiknek kenyérre cserélték át 

a hozzájuk bevitt lisztet. A mezőgazdasági mun-
kások körében, akik szerencsés esetben egész 
télire való lisztszükségletüket megkereshették, 
igen nagy örömet keltett ez a rendelkezés. 

Hetek óta érvényben van már ez a rendelet, 
Szegeden azonban ezideig még nem került sor 
lisztcserére. A szegedi pékiparosok a napokban 
szakosztályi értekezletet tartottak és azon az a 
vélemény alakult ki, hogy Szegeden nem vezetik 
be ismét a lisztcserét. 

Olyan nehéz feltételekhez van kötve a 
risztcsere, hogy nem érdemes vele foglalkoz-
nunk, — mondották munkatársunknak a pék-
mesterek. Azelőtt ugyanis bármilyen lisztmeny-
nyiséget elfogadhattunk becserélés végett, az 
uj miniszteri rendelet szerint csak egész zsák 
lisztet lehet elfogadni becserélésre. Á rendelet 

arra is kötelezi a pékeket, hogy a cserelisztet 
külön tárolják és a lisztcseréról külön pontos 
könyvelést vezessenek. A legkisebb hibánál is 
igen szigorú büntető szankciókat helyez kilátás-
ba a rendelet. Ilyen körülmények között hatá-
rozták el a szegedi pékek, hósv nem vezetik 
be a lisztcserét. 

Elhatározták azt is, hogy bár a buza ára 
napról-napra esik. a kenyérárakat egyelőre 
nem szállítják le. A pékek szerint Szegeden 
meglehetős olcsó a kenyér és a mostani árakat 
már az alacsony búzaárak alapján állapították 
meg. Hatvannégy pék működik a városban és 
a legutóbbi árleszállítás óta annyira kifejlődött 
a pékek között a konkurrencia. hogy többféle 
kenyérár van forgalomban. Egyik helyen a fe-
hér kenyér kilóját 28 fillérért mérik, de vannak 
sokan, akik 24, sőt 22 filléres fehérkenyeret hoz-
nak forgalomba. A szakosztály megkísérelte a 
kenyérárak egységesítését, de csak néhánv pék-
mester tartotta be a megállapodást és most az 
a helyzet Szegeden, hogy a pékiparosok erős 
versenyben állanak egymással. 

A kormányzó is részt vesz 
a képviselők tokai—szegedi hafóutfán 

A kiránduló hefó augusztus 29-én érkezik Szegedre 

(A Délmaayarország munkatársától.) Kállay 
Miklós földmüvelésügyi miniszter legutóbbi 
szegedi látogatása alkalmával kijelentette, hogy 
az országgyűlés tagjait tiszai hajóútra hivj'a 
meg, mert így személves tapasztálat alapján 
győződhetnek meg a tiszai hajózás fejlesztésé-
nek szükségességéről. A Tisza magas vízállása 
miatt mindeddig nem lehetett pontosan meg-
állapitani, hogy mikor valósitható meg a kép-
viselők tisfcai hajózása. Pénteken azonban ar-
ról értesitették dr. Pálfy József polgármester-
helyettest a földmüvelésügyi minisztérium-
ból, hogy a képviselők hajóia minden való-
színűség szerint augusztus 29-én este 10 órakor 
érkezik Szegedre. 

A minisztériumban már meg is tették az elő-
készületeket a hajóutazásra, az eddigi elhatá-
rozások szerint augusztus 28-án indul a hajó 
Tokajról lefelé a Tiszán és útközben Szurok-
nál és Szentesnél áll meg. A hajouton részt -
vesz Kállay földművelésügyi miniszter, da má-
ris bizonyosra lehet venni Fabinyi fceresi"»del-
mi miniszter részvételét is. \ iövő hét közepén 
dől el, ho^y a kormány tagjai közül még kik 
vesznek reszt a hajókiránduláson, de szó vin 
arról is, hogy az ut egy részén, valószínűleg 
Szolnokná l felszáll a hajóra a kormányzó is 
és Szentesig együtt utazik a képviselőkkel. Nem 
lehetetlen, hogy a kormányzo esetleg végig 
résztvesz a hajóuton és Szegeden száll ki s in-
nen éjszaka különvonaton utazik vissza Buda-
pestre. 

Szolnokig a képviselők hajója elé utazik Bá-
rányi Tibor főispán és dr. Pálfy polgármes-
terhelyettes, akik aztán a képviselőkkel együtt 
jönnek Szegedre. A minisztérium felhivta a vá-
ros vezetőségének a figyelmét arra. hogy a ti-
szai hajóút augusztus 29-én este Szegeden ér 
véget és a résztvevők, mintegy százan, az éj-
szakát Szegeden kívánják eltölteni. Elszálláso-
lásukról a "áros hatósága fog gondoskodni. 

XJgyancsak a résztvevő politikusok kívánsá-
gához képest a hajó szegedi megérkezésénél 
nem lesz semmiféle ünnepélyes fogadtatás. A 
tiszai hajóút részletesebb tervét a jövő héten 

állítják össze a földmüvelésügyi minisztérium-
ban és azt még idejekorán közlik a város ha-
tóságával. 

Nyugtalanság a párisi tőzsdén 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pá-

risból jelentik: A tőzsdén nagy nyugtalanságot 
keltettek az Amerikából érkező inflációs hí-
resztelések. A dollár árfolyamában nagyarányú 
olcsóbbodás állott be. Londoni jelentés szerint 
az ottani tőzsdén is nagy áresést szenvedett a 
dollár azokkal a hírekkel kapcsolatban, hogy 
Washingtonban valutakiegyenlitőalap felállí-
tását tervezik. 

A Wlnhler MréSZgQár (most Sylvan ia) 
lOZlfa oprltóta újból üzembe helyeztetett. 
Bükk-, gyertyán-, cserhasáb, tuskózott és 
aprított fa legolcsóbban beszerezhető. Ház-
hozszállítás. Viszonteladóknak nagy árked-
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Franciaország kompenzációs 
alapon hajlandó fcuzát átvenni 

toliink 
Budapest, augusztus 18. A francia piac fo-

kozódó érdeklődéssel fordul Magyarország felé. 
Nemcsak mezőgazdasági termékeink iránt mu-
tatkozik ez az érdeklődés, hanem a francia tő-
kepiac is nagy érdeklődést tanusit. Franciaor-
szági tengeriexportunk befejezés előtt áll és 
a franciák annyira meg vannak elégedve, hogy 
ujabb tétel lekötéséről is szó van. Idei kukori-
catermésünk azonban kisebb lesz a tavalvinál 
és ennek következtében áremelkedéssel számol-
nak a piacon. Emiatt még kétes, hogy ujabb 
szállítmányok átvételére hajlandó lesz-e a fran-
cia piac. 

A tengeriszállitmányoknál sokkal nagvobb je-
lentőségű az a kisérlet, amely a magyar buza 
franciaországi elhelyezésére irányul. Az e lmúl t 
évhen preferenciális szerződé kötöMönk F s>n-
ciaországgal. amelvnek értelmében 800 ezer mé-
termázsa buzakontingenst helyezhettünk volna 
el Franciaországban kedvezményes vámmal. | 
Ezt a kontingenst azonban, tekintve, hogv az el-
mú l t évben nem volt elegendő buzafelp <legűnk  1  

nem tudtuk kihasználni', holott ez volt az első 
nagyszabású lépés arra, hogy a magyar buza 
Franciaországban erőteljesebben tért hódítson. 
A francia importszükségletre való utalással in-

dulnak meg most az előkészítő kísérletek a 
Franciaországgal kötött ujabb kompenzációs 
megállapodásra, amely legalább az elmúlt évi 
mértékben adna lehetőséget a magyar buza ki-
vitelére. 

Értesülésünk szerint Franciaország részéről 
erre megvan a hajlandóság, m á r arra való te-
kintettel is, hogy a francia készítmények, ve-
gyi termékek reszére Magyarországon nagyobb 
elhelyezési lehetőséget kivannak biztosítani. 

Csehország védekezik 
Tizenhat nemzeti szocialistát őrizetbe 

veitek 
(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Prá-

gából jelentik: A német hatar közelében fekvő 
Asch város csendőrsége pénteken nagyszabású 
razziát és házkutatást hajtolt végre. Reggel 6 
órakor rohamszerűen vonultak be csendőrök a 
városba. Több mint husz helyen tartottak ház-
kutatást és tizenhat nemzeti szocialistát a tör-
vényszék fogházába szállítottak, köztük Ascb 
város első alpolgármesterét, egy városi taná-
csost, egy szakszervezeti titkárt, öt nemzeli 
szocialista városi képviselőt és a nemzeti szo-
cialista szakszervezet három vezető személyi-
ségét. A nemzeti szocialista párt titkárságát és 
a nemzeti szocialista szakszervezet helyistgeit 
csendőrség szállotta meg, 

Isméi életrekel 
a fucjoszláv radikális-párt 

(Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Bel-
grádból jelentik: Politikai körökben elterjedt 
hirek szerint az egykori radikális párt volt ve-
zetői a kormánytól az ismét élctrekelő radiká-
lis párt alapszabályainak jóváhagyását kíván-
ják. Valószínűnek tartják, hogy az erre vonat-
kozó engedélyt még a jövő hét folyamán meg-
kapják. A radikálisok passziv magatartásának 
feladása előreláthatóan megélénkíti majd a ju-
goszláv politikai életet. 

Vay báró bihari főispán 
lemondott 

Ulóda Szilágyi Latos lesz 
Budapest, augusztus 18. Politikai körökben 

már hosszabb idő óta híre járt annak, hogy 
V a y László báró, aki ezidőszerint Bihar- és 
Hajáumegyének, valamint Debrecen városának 
főispánja^ biharmegyei főispáni állásáról le-
mond. Á legutóbbi napokban is olyan hirek 
terjedtek el, hogy ez a lemondás már nemcsak 
Biharmegyére vonatkozóan történt meg, ha-
nem Vay báró bizonyos elkedvetlenedés követ-
keztében debreceni és hajdumegvei fóispánsá-
gáról is lemondott. > , 

A híresztelésnek ez az ujabb verziója nem 
bizonvult valónak, ellenben tény az, hogy a bi-
hari főispánságról való lemondás már megtör-
tént. Valószínűleg e hónap végén hozzák nyil-
vánosságra a lemondást és egyidejűleg megtör-
ténik az uj főispán kinevezése S z i l á g y i La-
jos berettvóujfalusi képviselő személvében. A 
hirek szerint Biharmegyében már az uj főis-
pán beiktatásának napját is megállapították 
és pedig a beiktatás szeptember 9-én történik 
meg. 

Agyonlőttek két szökni akaró 
kommunistát 

Vanne-Eickel, augusztus 18. T a l e r e c k 
Vilmos kommunistát, akit alaposan gyanúsí-
tották azzal, hogy résztvett K o s i o r e c k ro-
hamosztagos parancsnok meggyilkolásában, az 
elmúlt éjszaka szökést kisérelt meg. Az orok 
szökés közben agvonlőtték. 

B o n n Alfréd kommunista, akit azzal gya-
núsítottak. hogy szintén résztvett a gyilkosság-
ban. letartóztatásakor szintén szökést kísérelt 
meg. Az őrök rálőttek és 2 golyó eltalálta. 

Egy kormánytanácsos 
öngvilkossáqa 

Schneidenüll, augusztus 18. K r a u s e kor-
mánytanácsost, a nyugatporoszországi gazda-
sági kamara volt igazgatóját, hűtlen kezelés 
gvanuja miatt letartóztatták. Amikor Krauset 
Berlinből Srhneidenüllbe szállították, röviddel 
a schneidenülli pályaudvar előtt kést rántott ki 
zsebéből és még mielőtt az ót kisérő tisztvise-
lők tettének elkövetésében megakadályozhatták 
volna, karján és homlokán életveszélyesen 
megsebesítette magát. 

Brüning cáfol 
(Budanesti tudósitónk telefon jelentése.) Ber-

linből jelentik: A Vossische Zeitung munkatár-
sa előtt B r ü n i n g volt kancellár kijelentette, 
hogv nem irta meg azt az állítólagos levelet, 
amelyet a külföldi sajtó mint olyant ismerte-
tett, amelyet ő a Vatikánhoz intézett volna. 


