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Nagyaránya füszercsempészésí 
leplezlek le Szegeden 

Két utazót akkor fogtak le a pénzügyőrök, amikor az állomásról 
elszállították a csempész~fatié|at 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utóbbi időben az egyre elharapódzó csempé-
szet leküzdésére a pénzügyminisztérium a 
pénzügyigazgatóságok előterjesztésére az egyes 
pénzügyőrségek keretében polgári rnbis nye-
mozóalosztály szervezetet állított fe l A szege-
di pénzügyőri nyomozóalosztály rövid műkö-
dése során igen eredményes munkát fejtett ki. 
Legújabban sikerült a nyomozó-csoportnak 
egy előreláthatólag messze kiterjedő füszer-
esempészetet leleplezni. 

A Szeged-pályaudvaron feltűnt a nyomozó-
alosztály kivezényelt tagjainak, hogy két jól-
öltözött egyén nagyobb csomagot igyekszik az 
egyik mellékjáraton kivinni az állomásról. A 
nyomozók a gyanúsan viselkedő férfiak mellé 
szegődtek, majd a lejárónál igazolásra szólítot-
ták fel őket. Később sor került a csomag át-
vizsgálására és ekkor meglepő felfedezésre ju-
tottak, a csomagban vámolatlan fahéj volt, 
mintegy 25 ki logram súlyban. 

A két férfit, akik kereskedelmi utazóknak 
mondották magukat, a pénzügyőri kerületre 
állították elő és kihallgatásukról jegyzőköny-
vet vettek fel. Az utazók azt vallották, hogy 

első alkalommal kísérelték meg a csempészést, 
azonban sok körülmény arra mutat, hogy 
rendszeresen csemppszkedtek a fűszerárukkal 
és utóbb a fahéjat hozták be Szegedre nagy 
mennyiségben. Válószinüleg azt is tervezték, 
hogy innen a megszállt területre csempésznek 
ki fűszerárut. 

A pénzügyőrök a két utazó lakásáD is ház-
kutatást tartottak és itt nem kevesebb, mint 
40 kiló fahéjat találtak, amelyet szintén le-
foglaltak. Ugyancsak házkutatást tartottak Fel-
sővároson több olyan kereskedelmi utazónál, 
akik ellen már többször indult eljárás csempé-
szés miatt. A rajtaütésszerű nyomozás ered-
ménnyel végződött nagyobb mennyiségű fahé-
jat és borsárut foglaltak le. Ezek a fűszeráruk 
a vám megkerülésével jöttek be a városba. 

A közelmúltban Szegeden és környékén a 
pénzügyőri nyomozóalosztály mintegy 500 ki-
logramnyi csempészett fűszerárut foglalt le, 
amivel igen jelentős károsodást okoztak a 
csempészek a kincstárnak. A lefoglalt csem-
pészárut elkobozzák, a csempészek ellen pedig 
szigorú jövedéki büntető eljárás indult. 
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»Jlz Iparosság a munkáhozjutás közelharcában 
évek óta nem készít kalku'ációt« 

Jelentés az ipartestület előljárósági ülésén — A minimális munka-
bér és a S órás munkaidd 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az ipar-
testület elöljárósága kéthónapi nyári szünet után 
kedden délután tartotta első értekezletét. A teljes 
számban megjelent tagokat Takács Béla társ-
elnök üdvözölte, majd dr. Gyuris István titkár 
az év első felének pénztári forgalmáról számolt 
be. Az első hal hónap alatt az ipartestület kiadása 
31.456 pengő volt, a bevétel 31.855 pengő. 

Az elnöki előterjesztések során bemutatták 

a hetedik szegedi ipari vásár 

elszámolását. Az összes bevétel 18,625 pengő volt. 
Nagyobb bevételek: helypénzből 6191, hirdeté-
sek 1133, belépőjegyek 7256, utazási igazolvá-
nyok 3496 pengő. Ezzel szemben az összes ki-
adás 17-135 P ^g 0 1 tett ki. Az ipari vásár egyen-
lege tehát 1490 pengő volt. 

Az elöljáróság az elszámolást egyhangúlag tu-
domásul votte és miután ismételt köszönetet mon-
dott a vásár rendezőségéntfk, megbízta, hogy 

már most tegye meg az előkészü-
leteket a nyolcadik ipari vásár 

megrendezésére. 

Bejelentette az elnök, hojry májusban a gaz-
dasági bizottság körlevelet in lézertt a szakosztá-
lyokhoz, melyben különböző kérdésekre kért vá-
laszt a célból, bogy megállapít! lássa azokat as 
intézkedéseket, amelyek néhány égetően fontos 
ügyben szükségesnek mutatkoznak. A beérkezett vá-
laszokból megállapítható, hogy az iparosság egy-
része saját egzisztenciáját sem kiméli és 

a mindenáron való munkáhozjutás 
kényszerítő hatása következtében évek 

óta nem kalkulál, 

minek természetes folyománya a nagyofuk er-
kölcsi és anyagi Iezüllés, a rendszertelenség, a 
fejvesztett kapkodás, ami egyes árajánlatoknál 
megnyilvánul. Az önálló iparosok egyrészt ma-
gasabb munkabér ós kevesebb munkaidő, más-
részt a még kevesebb munkamennyiséggel szem-
ben a kontárok, közmühelyek, inségmunka és a 
folytonosan nagyobb súllyal nehezedő közterhek 
mellett két malomkő között őrlődnek. 

A gazdasági bizottságnak az a javaslata, hogy 
az idei kongresszusok és gyűlések résztvevői a 
következő általános kívánságokkal képviseljék a 
szegedi iparosságot: i . kontárügy, 2. a tanonc-
tartás korlátozása, 3. országos árszabály kidol-
gozása és elismerésének kötelezővé tétele, 4. se-
gédi szakbavágó gyakorlati idő felemelése, 5. 
nagyobb körültekintés az uj iparigazolványok ki-
adásánál, 6. generálvállalkozás megszűntetése, il-
letve az idevonatkozó közszállitási szabályrcndö-
let pontjainak betartása, 7. a 4. ós a 47. §-sok 
törlése, 8. OTI-autonóuiia visszaállítása, 9. min-
dennemű borravaló rendszer megszüntetése & vé-
gűi: 10. külön indítványban szereplő minimális 
munkabér megálló ptása és a munkaidő országos 
jellegű ál'alános szabályozása. 

Az elöljáróság a bizottság javaslatát magáévá 
tette és elhatározta, hogy az egyö6 azako»ítályt>-
kat a javaslatnak megfelelően felhívja a 6*5-

baplévő iparoskivánségok támogatására. 
Ezzel kapcsolatban Vörös József, a gazdasági 

bizottság elnöke, szóvátette, hogy a bizottság fel-
hívásira a 19 szakosztály közül mindössze őt 
szakosztály tartotta érdemesnek, hogy a javas-
lattal foglalkozzon és arra megtegye észrevételeit. 
Ugyancsak a gazdasági bizottság 

az ipartestületi élet fellendítése 

érdekében az alábbi javaslatot nyújtotta be a« 
elöljárósághoz: »Minden hónap bizonyos napján, 
egy-egy népesebb szakosztály vezetése alatt, 40 
filléres zóna mellett, családi jelegű összejöve-
tel tartassák és minden alkalommal kevés, vagy 
« m m i áldozattal nem járó helyi attrakciók szó-
rakoztassák az egybegyűlt közönséget.* 

— Elgondolásunk szerint — mondja a javaslat 
— az ipartestület hivatala állítaná össze az össze-
hívó szakosztályok sorrendjét, megbeszélné a ve-
zetőséggel a programot. Szerepelnének dalárdák, 
énekesek, muzsikusok, előadóművészek, tornászsok 
és később egyetemi tanárokat is felkérnének elő-
adások tartására. 

Az elöljáróság a javaslatot elfogadta és a gaz-
dasági bizottságot megbízta a terv kidolgozásával. 

Dr. Gyuris tílkár 

az ipartestület 50 éves jubileumá-
nak megünnepléséről 

beszélt ezután. Kifejtette, hogy október 20-án 
nagyszabású ünnepség kenetében kíván a swgedi 
iparosság megemlékezni az 50 éves fennállás-
ról. Az évfordulót a munka ünnepévi akarják 
avatni. Délelőtt 11 órakor jubiláris díszközgyű-
lést tartanak, M'llQ társasvacsorával fejezik be a 
jubileumi ünnepséget. 

Az OTI-tartozások elengedésére 

vonatkozó rendeletet tárgyalta ezután az elöl-
járóság és elhatározta, hegy az IPOK utján kéri 
a belügyminisztert, hogy az érdekeltek által be* 
nyújtott kérelmeket feltétlen és soronkivűl intéz-
ze el. 

A szeptember 15-i nyíregyházi iparoskóngresz-
szuson való képviselettel az elöljáróság Kőrmmdy 
Mátyás elnököt és Takács Béla társelnököt bizta 
meg. Bary Dezső ezzel kapcsolatban azt kérte 
bogy a kiküldöttek az állam által biztosított ipa-
ros-nyugdij megszervezése mellett fojrlalianak 
állást. 

Tárgyalt az elöljáróság 

az iparospiacok összpontosításáról 

ís. A szegedi piaci árusok beadványt intéztek aí 
ipartestülethez és azt kérték, hogy az érdekelt 
iparosok képviseletiében a piaooik összevonását 
célzó tárgyalásokon az ipartestület képviselete je-' 
lenjen meg és foglaljon állást a piacok koncent-
rálása mellett. 

Egyetlen indítvány érkezett be az előljárósági 
ülésére. Vörös József 

a 8 órás munkaidő és a minimális 
munkabérek 

ügyében nyújtott be indítványt, amelyben a kő-
vetkezőket mondja: 

»Foglaljon állást az elöljáróság a minimális 
munkabér és a 8 órás napi munkaidő megál-
lapításának kérdésében olyan értelemben, hógy 
az asztalosszakmábsn a főváros területén biztosí-
tott törvényes rendezés az egész ország területire 
és az összes ipari szakmákra sürgősein terjesztes-
sék ki.* 

Az elöljáróság elfogadta az indítványt és an" 
nak megvalósítása érdekében feliratot intéz aí 
iparügyi minisztériumhoz. 

Végül Vörös József alelnök be jelentette. hoctf 
szeptember 21-én este Takács Ferenc, Hódmezt 
vásárhely szociáldemokrata fcápvise'öje, a Tabáti' 
uoca é6 a Pille-ucca sarkán lévő vendéglőbei1 

az iparosokat érdeklő beszámolót tart. 

Csak 8 napig! 
Szenzációs világvárosi műsorral 
tartja nagy megnyitó előadását 
szept. 11-én, szerdán este fél 9 órai 
kezdettel az immár orszáeoshirü 

Carleé cirkusz 
a Mars-téren Igazgató: D o n n e r t B o n i f á c . 

Csak 8 napig* 
70 személy, 80 idomított jó, 
vadállat, sieniiciós bel- és köj ' 
földi attrakc.ók, —.40. 1.50 B-& 
helyárak, gyermekjegy 30 filM* 


