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Megegyezésről tárgyalnak a pékiparosok 
és a kenyér árának felemelését tervezik 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi pékmesterek körében napok óta nyugta-
lanság uralkodik. A liszt ára az utóbbi idaben 
jelentékenyen megdrágult, egyelőre a kenyér 
ára változatlan maradt Szegeden. A pékipa-
rosok frontján most a kenyérárak rendezését 
sürgetik és hir szerint erre kilátás is van, ha 
sikerül a pékek között létrehozni a megegye-
zést, akkor egyszerre 4—6 fillérrel felemelik a 
kenyér árát 

Az utóbbi idóben már többször kisérletet 
tettek a pékmesterek körében, hogy megegye-
zést készítsenek elő. A nagyobb műhellyel ren-
delkező pékiparosok egységes kenyérárakat 
léptettek életbe. Ezek az árak azonban csak 
néhány napig voltak érvényben, akadtak pé-
kek, akik rendszerint leszállították a kenyér 
árát. Emiatt azután felborult a pékegvesség. 
Ma is többféleképpen árusítják a kenveret, az 
egyik helyen 28 fillér a fehér kenyéri máshol 
26, a félbarna kenyér ára 22—26 között válta-
kozik. 

Most hir szerint ujabb mozgalom kezdődött a 
pékmesterek között, hogy az egységáras meg-
egyezést létrehozzák. Állítólag most a kispé-
kek a kezdeményezők és azt akarják, hogy 
egységes kenyérárak lépjenek életbe és az 
egyessiég arranézve is kiterjedjen, hogy egyik 
pék a másik üzletét el ne vehesse, vagy más-
szóval: a kereskedő-vevőket ne lehessen elhó-
dítani egymástól. 

C s e h ó Károly a pékápari szakosztály ügy-
vezető elnöke a szegedi pékek álláspontjáról a 
következőket mondotta: 

— Szegeden óriási a konkurrencia a pékek 
körében, egységes árak talán sohasem voltak. 
Akármelyik faluban drágábbak a pékek, mint 
a szegediek. A liszt ára ma 32 pengő mázsán-
kint, a kenyér fogyasztási ára pedig 24—28 fi l-
lér kilónkint, ugv, hogy minden kilógram ke-
nyérre átlag 6 fillért ráfizetünk. Ha ez tovább 
is igv tart, akkor a szegedi pékek egyrésze el-
vérzik. Napról-napra csuknak be egy-két pék-
műhely t. 

A fogyasztók ezzel szemben azzal érvelnek, 
hogy nem lehet hosszú időn keresztül állan-
dóan ráfizetni az árura, mert ezt a mai idők-
ben egy iparos sem birná el. Ha állandó volna 
a ráfizetés — mondják —, akkor bizonyára 
már megegyeztek volna a pékek az egységes 
árakban. A fogyasztók egyelőre várják a fe j -
leményeket és hangoztat iák, ha emelésre ke-
rülne a sor, a hatóságtól kérnék a kenyér árá-
nak hivatalos megállapítását, mert az utolsó 
időben nem hogy emelkedtek volna a kereseti 
viszonyok, de ellenkezően, mindenkinek csök-
kent a fizetése, a munkabére, — így pedig a 
fogyasztók széles rétege nem bírna el ujabb ár-
emelést. 

A fogyasztók és a pékiparosok közös érde-
keiknek megfelelően, meg kell találni az utat 
a kérdés közérdekű megoldására. 

4000 pengőbe kerülne 

a félszázados városháza 
külső tatarozása 

Évek óta sürgetik az elrongyolódott vakolat helyreállítását, 
de soha sincs rá fedezet 

(A Délmagyarország; munkatársától) Az el-
múlt hét végén — mint ismeretes — komoly 
figyelmeztetővel hívta fel magára a városháza 
az illetékeseik f igyelmét A kapu feletti balkán 
alsó részének disze levált és hangos robavial a 
járdára zuhant;• Szerencsére ebben a pillanatban 
nem volt sarak» a balkán alatt és így a lezuhanó 
súlyos töimeléktömeg kárt senkiben sem oko-
zott, de könnyen nagyobb szerencsétlenség is 
¡származhatott volna a dologból, sőt a veszede-
lem nem múlt eh mert 

a több, mint félszázados épület v&* 
kotata mindenütt meglazult, állam 
áóan hullanak a falakról a kisebfrna-

gyobh vakolatdarabok• 

A város mérnöki hivatala már esztendők óta 
sürget* a városháza külső tatarozásának elren-
delését- A közgyűlés rendszerint meg is sza-
vazza a költségvetés keretében a városháza ta; 
tarozására szükséges összeget- de a városi autó 
nómia tervez és a belügyminiszter végez: a 
kék plajbász következetesen törölte eddig min-
dig ezt a tételt vagy annyira redukálta- hogy 
komoly munkát végezni nem lehetett belől**- A 
•mailt evben is osak annyi maradt a költségve-
tésben erre a célra- hogy az őszön a városháza 
kéményeit hozathatták rendbe belőle- A kémé-
nyek voltak ugyanis a legrongyosabbak- Már 
nemcsak a vakolatuk hullott le, hanem megla-
zult a falazatuk is és a leváló tégladarabok a 
tetőre hullva nagy pusztítást; végeztek a zomán-
cos cserepekben-

Érdeklődtünk most a mérnöki hivatalban, 
hogy 

lesz-e valami eredménye 

c szemérmetlenül vetkőző városháza figyelmez-
tetőjének- Berzenczey Domokos müszald főta-
nácsos a következőket mondo^a: 

— A dolog nemi a mérnöki hivatalon muUk-
Mi minden esztendőben javaslatot teszünk erre 
a már régen sürgős munkára' amikor sor kerül 
a költségvetés összeállítására és be kell jelen-
tenünk munkaprogramunkat, abba mindie fel-

vesszük a vársolháza tatarozását Felvettük 
legutóbb is és közöltük a számvevőséggel, hogy 
mennyi pénzire van szükségünk, ha rendbe a k a r 
juik hozatni a városháza vakolatát- Attól filgg 
minden, hogy 

a belügyminiszter mennyit hagy 
meg a kért összegből a köttség\'e~ 

fésűnkben-

Ha lesz fedezetünk a munkára, a kora tavasz-
szal azonnal megkezdjük a városháza tatarozá-
sát-

A mérnök1 hivatalban megtudtuk, ho*jy a ron-
gyolódó vakolat megerősítése és kijavítása kö-
rülbelül négyezer pengőbe kerülne- Ezzel azon-
ban nem kapna u.i vakolatot az épület, csupán 
a hibákat javítanák ki rajta- A városházát an-
nakidején az úgynevezett sz'ne$ román cement-
tel vakolták be. Ez a cementfajta ma nem kap-
ha'ó és igy, ha csak a libákat javítanák, ki a 
homlokzaton, az épületet át kellene festeni, kü-
lönben az uj vakolatfoltok színe nem egyezne 
a vakolat eredeti színével és sziembántó t foltok 
keletkeznének rajta- A legjobb megoldás igv az 
lenne, ha a régi vakolatot- amelynek nagyré-
sze ugy's levált már, teljesen levernék a város-
házáról és valami nemesebb anyagból újra va-
kolnák az épületet- Ez azonban igen sokba ke-
rülne és egyelőre nagyon valószínűtlen, hogy 

Belvárosi Nozl Csütörtök, péntek 
Utolsó két nap! 

Cimiett ismeretlen 
5, 7. 9 

Sztthenul Mozi Csütörtök és pénteken 

S H I R L E Y TEMPLE 
a viláshirü gyermekpi ¡madonna legszebb filmje 

Kacagd szemek 
5, 7, 9 

tudnának-e megfelelő fedezetet biztositani-
A mérnök! hivatal különben ismét előterjesz-

tés* tesz a polgármesterhez, akinek figyelmét 
felhívja a városiháza tatarozásának sürgősségé-
re és kér5, hogy renddje el sürgősen a. tataro-
zás i munkálatokat-

Megalakult 
az uj iskolaszék 

(A Délmagyarország munkatársától ) A köz-
ségi iskolaszéket, mint ismeretes, legutóbb új-
jáalakította a törvényhatósági bizottság- még 
pedip: három évre szóló mandátummal- Az újjá-
alakított iskolaszék szerdán délben tartotta meg 
a városiházán dr- Tóth Béla polgármesierhe 
lyettes vezetésével alakuló ülését. A polgár-
mesiterhelyeFies üdvözölte a tagokat- majd ki 
vette tő1 ük a hivatalos eskü 1 Ezután megvá 
lasztották az iskolaszék uj tisztik a rát-

Az elnöki «sztségöt ismét dr- Tóth Imre nyer-
te el- Alelnökké választották Ra'ner Ferenc asz-
talosmestert és Tihanyi Bélát, a kegyesrendi 
városi gimnázium igazgatóját- Várhelyi (Vesze-
lovsziky) József Igazgató^amitó iskolaszék' 
jegyző lett-

Névtelen levél miatt 
felfüggesztettek egv 
pénzügyi főtanácsost 

Székesfehérvár, január 15- Nagy megdöbbe-
nést keltett székesfehérvári körökben az az ese-
mény . amely ma délelőtt játszódott le a vérár 
ügyigazgatáságon- AzonnaH hatállyal felfüg-

gesztették állásából Weichard Waláemár pém-
ügvi főtanácsost-
I Fgy érvvel ezelőtt névtelen tevéi é t k e z d a 
pénzügyminisztériumba, amely súlyos váda-
kat tartalmazott a székesfehérvári pénzügyigaz-
gatóság akkori helyettes vezetője, vitéz Pálity 
Andor, valamint Csulya László és Kovács 
M'klós pénzügyi tanácsosok ellen-

A névtelen levél a legkülönbözőbb visszaélé-
sekkel vádolta meg a pénzügyigazgatóság, he-
lyettes vezetőjét és tanácsosait- Vizsgálóbizott-
ság szállott ki Székesfehérvárra, amely megál-
lapította, hogy a névtelen levél váájaiból egy 
szó sem igaz. 

Ezek után intézkedés történt annak megálla-
pítására. hogy ki trhatta a súlyos vádakat tar-
talmazó névtelen levelet- Hónapokig tartott 
a munka, amely végül is eredménnyel végző-
dött- Detektív sorra járta a székesfehérvári hi-
vatalokat és Iráspróbát vett az Írógépekről, 

így nyomról-nyomra haladva, megállapítot-
ta- hogy a névtelen levél egy törvényszéki gép-
Írónő gépén készült- A gépírónő rövid faggatás 
után bevallotta, hogy a levelet Weichará Wal-
áemár pénzügyi főtanácsos diktálta- Miniszter' 
bizottság érkezett Székesfehérvárra- amely fe-
lelősségre vonta a pénzügyi főtanácsost-
Weichard Waldemár bevallotta- hogy ő <rfa a 
névtelen levelet. Melíőzöttnek érezte magát- Tud-
ta, hogy Llszkay Géza miniszteri tanácsos, a 
pénzügyi gazga tó ság akkori vezetője nyugdijbn 
készül- Attól félt, hogy utódja, vitéz Pál f fv An-
dor, helyettese pedig Csulya LászJó lesz és ez-
ért irta a névtelen levelet. A bizottság intézke-
dett a név'elen levél'ró főtanácsos felfüggesz-
tése irámt-

Kezma belügyminiszter 
hivatalában 

Budapest, január 15. K o z m a Miklós bel-
ügyminiszter tegnap este visszaérkezett sza-
badságáról és szerdán délelőtt Gömbös Gyula 
miniszterelnöknél hosszasabban tanácskozott a 
belügyi tárcát érdeklő kérdésekről. 

Ismeretes, hogy Kozma Miklós elutazása 
előtt hosszabban tanácskozott Gömbös minisz-
terelnökkel a bizalmas rendelkezések alapján 
megindult pártszervezkedésről és aggályait fe-
jezte ki a közigazgatásnak a szervezkedés mun-
kájába való bekapcsolásával szemben. A bel-
ügyminiszter távollétében Gömbös miniszter-
elnök több tanácskozást folytatott I v á d v Bé-
lával, a Nep országos elnökével és M a r t o n 
Béla főtitkárral. Azt hiszik, hogy a tanácsko-
zások eredményét is megbeszélte mn a mi-
niszterelnök a belügyminiszterrel. 


