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Vakmerő éf&szakai betörés 
a Jerési-uccában 

Kenéx F-erenc fUszerltereslcedő szemeláttára íosztotíáU Ki a 
letlcásl és az Üzletel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-
törtökre virradó éjszakán vakmerő betörést kö-
vettek el ismeretien tettesek Kenéz Ferencnek 
a Teréz-ucca 10. szám alatt lévő füszerüzleté-
ben. A fűszeres és családja éjféltájban arra 
riadt fel, hogy valaki jár a szobában. Kenéz 
Ferenc felülve az ágyban hangosan kérdezte, 
hogy jár-e valaki a "szobában, mire feleletül 
vakító fénysugárral a szemébe világítottak. Az 
egyik betörő, hogy megzavarja a fűszerest, fel-
kattantotta zseblámpáját és rávilágított a fű-
szeresre. 

— Mi vrgynuk — mondotta a megrémült 
embernek —, de ne merjen mocanni sem. ha 
kedves az életei 

A szobában két betöri tartózkodott, akik az-
után a legnagyobb nyugalommal hozzáláttak, 
hogy Kenéz Ferenc szemeláttára kifosszák a 
lakást és a füszerúzletet. Kenéz Ferencnek vé-
gig kellett néznie, hogy egyikük mint nyitja 
ki a fiókot és veszi ki belőle a pénzt, a másik, 
hogy csomagolja össze a füszerüzletben a? ér-
tékesebb árukát. Többször olyan mozdulatot 
tett, mintha segítségért akarna rohanni, de a 
betörök halállal fenyegették. 

Körülbelül egy félóráig tartott ez a helyzet. 
A betörők ezalatt körülbelül 40 pengőnyi kész-
pénz! és 100 pengő értékű árut szedtek össze és 
távozni készültek. Utoljára megfenyegették 
Kenézt, aki azonban alig hogy az ajtón kiléptek 
a betörők, felrántotta az uccai ablakot és azon 
át kiugorva segítségért kiáltozott. Az uccán 
azonban szembetalálta magát egy harmadik 
férfivel, aki cinkosa volt a másilTkettőnek. Fz 

az örködő betörő, az időközbenodaérkező má-
sik két betörővel nekiesett K-enéznek és kést 
fogva rá arra figyelmeztette, hogy menjen visz-
sza lakásába és moccani se mer jen. Kenéz meg-

ijedt attól, hogy a mindenre elszánt betörők 
agyonszúrják es igy visszament a lakásába és 
már csak akkor mert ismét segítségért kiáltoz-
ni, amikor a tettesek eltűntek. 

A rendőrség véleménye szerint a vakmerő 
betörést ugyanazok követték el, akik több ha-
sonló betörést köveitek el az utóbbi hónapok 
alatt Kis Balázsnál, Mihályffy Lászlónál és 
másoknál. A rendőrségen remélik, hogy most 
már sikerül a veszedelmes banditákat elfogni 
annál is inkább, mert Kenéz Ferenc meglehe-
tősen pontos személylei rá st adott róluk. 

Gyümölcsexportpiac 
a kisvasút átrakóállomása mellett 

(A Délmagyarország munkatársától.) A va-
>s pénzügyi bizottságának költségvetési vitája ros __ 

keretében — mint emlékezetes — sok szó esett 
a gyümölcsexport-piac megteremtésének szük-
ségességéről is. A felszólaló bizottsági tagok 
megállapították, hogy a szegedi gyümölcsexport 
megszervezésének egyik legfőbb akadályát az 
alkalmas piac hiányában es a rossz szállítási 
viszonyokban lehet megtalálni. Kifejtették, 
hogy az Alsótanyáról kisvasutoo beszállított 
exportgyümölcs a Rudolf-téri végállomásról a 
Mars-téri piacra csak külön szállítási költség-
gel juthat el, a Mars-téren viszont nincsenek 
megfelelő csomagoló helyiségek; a tér poros, 
piszkos, az ott árult gyümölcs gyorsan pisz-
kolódik, ami sokat von le az értékéből és csök-
kenti az értékesítés lehetőségét. Ha azután az 
exportőrök megvásárolják a Mars-téri piacon 
a gyümölcsöt azt ismét külön költséggel szál-
líthatják el a nagyvasúti feladóállomásra. 
Mindezekből a termelőkre hárul a kár, mert az 

Csütörtökön helyszíni szemlét tartottak 

exportőr csak olyan áron vásárol, hogy meg-
talalja a számítását, mivel pedig kénytelen a 
külön szállítási költségekkel is kalkulálni, eze-
ket a költségeket levonja a termelőnek ajánl-
ható árakból. 

Megdrágítják a kenyeret? 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

geaí pékmesterek köreben már hosszú idő óta 
eles Küzdelem folyik. Mondhatni, ahány pék 
van Szegeden, annyiféle áron adják a kenyeret. 
A fehér kenyér például hatféle áron kerül for-
galomba, mert vannak pékek, akiknél egy kiló 
fehér kenyér 28 fillérbe kerül, de akadnak töb-
ben, akik 20 fillérért is adják a fehér kenyeret. 
Ugyanezen tipusu ffcsztbői készült kenyer 22, 
23, 24 és 26 filléres árakon is forgalomba kerül 
egyes péküzletekben. A rozskenyeret egyes he-
lyeken 16 fillérért árusítják, máshol 18 fillér-
ért; a félbarna 20—22, a csemegerozs kenyér 
pedig helyenkínt 24—26 fillérbe kerül. 

A pékipari szakosztály már többször kísér-
letet tett arra, hogy megegyezést hozzon létre 
a szegedi pékmesterek között és egységes ke-
nyérárakat léptessen életbe. A kísérletek azon-
ban nem sikerültek, a pékek nem tudtak meg-
egyezni. A szakosztály most ú jból arra tett ki-
serletet, hogy a szegedi pékmesterek között lét-
rehozza a megegyezést. A legközelebbi szakosz-
tályi ülésen arra kívánnak javaslatot tenni, 
hogy a mostani kenyérárakat egységesen emel-
jék fel a lisztárakra. Ezesetben a rozskenyér 
ára '22. a félbarna kenyér 24, a 4-es lisztből ké-
szült fehér kenyér pedig 26 fillér volna, átla-
gosan tehát kettő—ncev fillérrel emelnék 

a kenyér kilónkinti árát. 

A készülő kenyéráremelésról beszéltünk 
R ó t h Imrével, a sütőipari szakosztály titká-
rával, aki a következőket mondotta: 

— A pékek nagyobbrésze olcsóbban árusítja 
a kenyeret, mint ahogy a lisztet veszi. Igaz, 
hogy a kenyérsütésnél 35 százalékos szaporulat 
van, de ezt ráfizetik a pékek az olcsó árakra. 
Ennek előbb-utóbb az lesz a véj»e, hogy a pék-
iparosok nagyrésze elvérzik. Nálunk meglehe-
tősen olcsó a kenyér, hiszen a megengedettnél 
is olcsóbban árusítják egyesek a kenyeret. Más 
városban a hatóság ellenőrzi a kenyérárakat és 
azokról minden hónapban jelentést köteles ten-
ni a kereskedelmi miniszternek. Szegeden erre 
nem volt szükség, itt a kenyérárak meglehetős 
alacsonyak, a hatóság nem is tartja szükséges-
nek, hogy a kenyérkalkulációba beleavatkoz-
zon. Szükségesnek tartjuk — folytatta a szak-
osztályi titkár —, hogy az egységes lisztárak-
hoz viszonyítva állapítsuk meg a kenyérára-
kat, mert ha ez nem történik meg, akkor a 
szegedi pékipar a legsúlyosabb helyzetbe'jut. 
Csak pár filléres áremelésről lehet szó. 

A szakosztályi ülést, amelyen a kenyérár-
emelésről akarnak dönteni, a napokban össze-
hívják. 

Belvárosi Mozi 

P é n | e 1 U ő 1, s z e p t . 
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Gaúl Franci 
legfőbb sserepe. 

A pénzügyi bizottság javaslata alapján a pol-
gármester dr. vitéz Szabó Géza tanácsnokot és 
Mihályffy László műszaki tanácsost bizta meg 
a kérdés tanulmányozásával és a szükséges 

{'avaslat kidolgozásával. A két tiszviselő dr. 
)obay Gyula bizottsági taggal csütörtökön 

helyszíni szemlét tartott a kisvasút átrakodó 
állomása mellett, ahol alkalmasnak látszó te-
rület van a gyümölcsexport-piac számára. A 
helyszíni szemlén megállapították, hogy ez a 
terület alkalmas lenne erre a célra, főképen 
azért, mert közvetlenül a kisvasút átrakodó ál-
lomása és a nagyvasul mellett fekszik, tehát 
minden külön költség nélkül felrakható az ex-
portcélra vásárolt gyümölcs a nagyvasutra. Itt 
a gyümölcs-csomagolás problémája is könnyen 
megoldható. A vasútnak tágas raktárhelyisé-
gei vannak a közelben, de hatalmas helyiségei 
vannak a dohánybeváltó hivatalnak rs. Ezek a 
helyiségek még akkor épültek, amikor a szegedi 
dohánybeváltó hivatal váltotta be a délvidéki 
gazdák dohánytermését Trianon óta ezek a 
raktárak elvesztették a forgalmuk nagyrészét 
ós a tágas száritóhelviségek most üresen álla-
nak. 

Szabó tanácsnok a helyszíni szemle eredmé-
nyéről jelentést tett a polgármesternek. Beje-
lentette, hogy a vasúti üzletigazgatóság minden 
bizonnyal hajlandó lenne raktárhelyiségeinek 
egyrészét bérbe adni a gyümölcscsomagolás 
céljaira. A piac számára kiszemelt terület igen 
kevés költseggel, a téli inségmunkák kereté-
ben, rendbehozható. 

A javaslatot a polgármester valószínűleg a 
szeptemberi közgyűlés elé terjeszti és ha a köz-
gyűlés azt elfogadja,, a jövő ősszel a kisvasút 
atrakó állomása mellett lesz a szegedi gyü-
mölcsexport-piac. 

btot&rtAsl és mészáron, kedreiS fhjeténl feltétetek meBett leg-
olcsAbbui beseereihetók 18 

Fekete Nttndor Hxwiilh t. »•génrt 19. Te). 20—72. 

Kommunista szervezkedés 
Szőregen 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sző-
regi csendőrseg az elmúlt napokban kommu-
nista szervezkedés ügyében folytatott nyomo-
zást. A csendőrség régóta figyelt egy társasá-
got, amelynek tagjait azzal gyanúsították, hogy 
kommunista szervezkedést folytatnak. A csend-
őrök megállapították, hogy a szervezkedés ie-

Í'e B a n d a Antal szőregi szabósegéd, aki Ná-
: i c s György, C s i k ó s Rudolf es M a g y a r 

István nevü földműveseket nyerte meg a kom-
munista eszméknek. Banda Antalnál tartott 
házkutatás során csak propaganda iratot fog-
laltak le. Megállapították, hogy a szervezkedé« 
a tavasz óta tartott és összeköttetésben volt a 
tavasszal Szegeden leleplezett kommunista 
szer\ezkedéf>sei 

A csendőrség Banda Antalt és társait letar-
tóztatta és beszállította a szegedi ügyészségre. 
A vizsgálóbíró csütörtökön hallgatta ki a gya-
núsítottakat. A kihallgatás után a vizsgálóbíró 
Banda Antal előtt kihirdette a letartóztatásá-
ról szóló végzését az állam és a társadalom 
felforgatására irányuló bűntett miatt, Náki-
csot, Csikóst, Magyart ellenben szabadlábra he-
lyezte. de iJlanük i* tovább folvik u eliáráv 


