
1936 február 2. D É L M A G Y A R O R S Z S G 3 

Február végén Installálják 
az uj főispánt 

(A Détmagyarország munkatársától) Dr-
Pálfy József polgármester hé^őn délelőtt távira-
tilag üdvözölte Szeged uj főispánját, tfr- vitéz 
Imecs Györgyöt, akinek kinevezése a hivata-
los lap vasárnapi számában jelent meg A pol-
gármester elmondotta, hogy az uj főispántól 
még nem kapott értesítést és így nem tudja, 
hogy mikor érkezik Szegedre és mikor tarthat-
ja meg a törvényhatósági bizottság az ünnepé-
lye® be»ktató-közgyülést-

— Lehetséges — mondóba a polgármester 
—• hogy előzetesen én utazom fel Budapestre 
és az uj főispánnal megtárgyalom a szükséges 
kérdéseket 

Elmondotta a polgármester, hogy a főispáni 
hivatal személyzet ében bizonyos változások 
lesznek- Bárányi Tibornak- alki Baja és Bácsbod-
rog vármegye főispánja is volt, nagyobb szer 
mélyzetre volt szüksége, mint amennyire Sze-
ged kízárólag-os főispánjának lesz. A felesleges 
munkaerőket ezért más hivatalokba osztja be-
Dr- Havas Zoltánt, aki eddig az adminisztratív 
titkári teendőket 'átfa el a főispáni hivatalban, 
egyelőre a polgármesteri hivatalba osztja be, 

a beteg dr- Biacsy Bélát fogja helyett,esi-

temí- Dr. Wanie András, aki a személyi.titkári 
teendőket látta el, továbbra i® a főispáni hiva-
talban marad- A főispáni hivatal kezelőszemély-
zetéből is csak azok maradnak a helyükön, akik 
korábban is ott voltak már. a kisegitőképen 
oda beosztott tisztviselőket más városi hivata-
lokba helyezi át a polgármester. 

Budapestről jelenítik, hogy az uj főispán hét-
főm délben kihallgatásra jelentkezett Kozma 
Mik'ós belügyminiszternél- A kihallgatás után 
lmecs György a kővetkezőket mondotta: 

— Eddig nem volt kapcsolatom Szeged váro-
sával, de remélem, hogy a jövőben az otthonom 
tesz• Részletkérdésekről még nem nyil átkozha-
tom, még a szegedi polgármester úrral sem be-
széltem. A belügyminiszter ur hozzájárult ah-
hoz. hogy beiktatásopt e hónap végén megtör-
ténjék-

Imecs György ezután elmondotta, hogy e r 
défyi származású- 1918-ban Háromszék várme-
gye közigazgatási gyakornoka lett. Mivel nem 
tette le a hűségesküt, kiutasították Erdélyből-
A belügyminisztériumba került, ahol a év-
ben nevezték ki miniszteri titkárnak-

Husiparosok tüntetése 
a közvágóhídon 

Tiltakozás a Hangya németországi sertésexporttá ellen — Összesen 
két vagon marad 240 szegedi kisiparos részére? - A polgármester 

sflrgős intézkedést kért a kereskedelmi minisztertől 

(A Délmagyarország mmkatársától) Hétfőn 
délelőtt viharos jelenetek zajlottak le a szegedi 
közvágóhídon- A kinn tartózkodó husiparosok 
körében elterjedt a hir, hogy a Hangya szövet-
kezet Szegedien is megkezdi a seírtés exportiát 
és a kormánytól kapott felhatalmazás alapján 
lefoglalja magának a szegedi kisiparosok szá-
mára biztosított exportkontíngens hetven száza-
lékát- A iAr óriási komstermációt keltett. A sze-
gedi busiparosoV csoportokba verődve tár^val-
ták a« eseményeké* és nagyon kevésen mult, 
hogy az elkeseredett hangulat nem robbajn1 ki 
komolyabb eseményekben, de azért valóságos 
tüntetés támadt-

-7 Szegedet a kormány következetesem mel-
,őzi — kiáltozták elkeseredetten a husiparosok — 
Szeged egymásután kapja a kijózanító figyel-
meztetéseket-

— Megkapta a Hangya-érmet, most szíves-
séget akar temni a Hangyáinak a mi rovásunkra? 

— Le az állampénzen hizlalt szövetkezetek-
kel! 

A hangulat egyre elkeseredettebb, egyre fe-
nyegetőbb leit. A husiparosok már arról beszél-
e k , hogy abban az esetben, ha a Hangya meg-
bízottai megjelenm érnek a vágóhídon, hát tettle-
gesem is megadályozzák a vágóhíd használatát-

AJ a vágóhídi tüntetés, amelyben 
közel kétszáz szegedi husiparos vett 

részt, 

szoros összefüggésben van azzal az országos 
felháborodást keltő intézkedéssel, amely a Han-
gyának egyre nagyobb szerepet kiván biztosí-
tani a közgazdasági életben- A Hangya edcfe 
csak kereskedelmi tevékenységet fejtett ki. ter-
mészetesem a. legitim kereskedelem rovására 
a németországi sertésexport 'e*irnyoUtása terép-
A kormány a kMteli komití"<Ten,s busz százaié-
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kát biztosította a Hangya-szövetkezet számára-
dé csak kereskedelmi vomatkí>zásbam. aim' azt 
jelentette, hogy a Hangya csak a kisiparosok 
által feldolgozott sertéseket vehette át ex^Ttá" 
lás céljából. Ez ellen a kedvezmény el!en a 
magyar kereskedelem hiába tiltakozott, tiltako-
zása hatástalan maradt-

Ujabban a kormámy a húsipari kvótában is 
részeltetni kívánja a Hangyát, még pedig olyan 
formában, hogy a husiparosok exportkont ingen* 
sének is jelentékeny részét a szövetkezet szá-
mára akarja biztosi tani- Hogy milyen arány-
ban» az kiderül abból, amit a Hangya központ-
jának egyik Szegedre k^dött megbizett1'^ közöli 
hétfőn reggel a szegedi ipartestület húsipari 
szakosztályának elnökéve1- Meglepetésszerűen 
közölte vele, hogy ai Hamgya a kormánytól ka-
pott engedély alapján a szegedi hwmairosok 
számára biztosított 

hét vagon sertésből négy vagonnal 
maga fog elintézni 

Olyanformán, ho»" összevásárolja a szükséges 
négyszáz sertést a szegedi piaoon. abból két-
százat szerdám, a másik kétszázait szombatom 
vágatja le a vágóhídon- A sertések feldolgozá-
sára, ha Szegeden megfeleli ő szakmunkáisokai 
nem kap, Budapestről hozat le munkásokat, 
mivel pedig számítanak arra, hogy Szereden 
nem kap a szövetkezet megfelelő számú szak-
munkást. hát ugy intézkedtek hogy kedden 
több pesti mrrtkás utazzon Szegedre-

A. szakosztályi elnök megdöbbenve hallgatta 
végig ezeket a közléseket és azommal a vágó-
hidra sietett, hogy közölje a hirt a húsiparotok-
kal, akiknek körébem a bejelentés mérhetetlen 
elkeseredést keltett- Rögtön kisebb küldöttség 
alakult, amely először a kereskedelmi és ipaT-
kaimarába sietett és innen 

távira« tiltakozást felentelt be 

a kereskedelmi és ipari miniszternél valamint 
a külkereskedelmi hivatalnál- A küldöttség ez-
után Körmer,dy Mátyás ipartestületi elmök ve-
zetésével dr- Pálfv József polgármestert ke-
reste fel és tájékoztatta a helyzetről- A küldött-
ség tagjai elmondották a polgármesternek, 
hogy a Hangya ipari tevékenysége koldusbotra 
juttatja a tisztes iparosok jelentékeny részét. A 
szegedi husiparosok a város hatóságának se-
gitsézével osak óriási harcok árán verekediték 

ki a hét vagonrakomány sertéskontíngenst- Eb-
ből a hét vagonból egy vagonnal a kisteleki és 
dorozsmai husiparosok szállítottak, a szegediek-
re tehát összesen hat vagon jutotf> Ebből a hat 
vagonból a Hamr^a most négy vagont akar el-
venni. tehát 

Szeged város 220—240 husipar0sának 
összesen két vagon maradna. 

A .küldöttség arra kérte a polgármestert ugyts, 
mint főispán-helyettesi hogy lépien érintkezés-
be dr- W'nchkler István kereskedelmi miniszter-
rel és. kérje a sérelmes rendelkezés haladékta-
lan visszavonását-. Elmondották még a kül-
döttség tagjai azt is, hogy a Hangya ipari te-
vékenysége e'lon Budapest és Debrecen hus-
'parosai is tiltakoztak és tiltakozásuk eredmé-
nyeképen 

a kormány a pestieket és a debre-
cenieket már meg is szabadította 

a Hangya konkurrenciájától. 

A polgármester nagy meglepetéssel értesült a 
történtekről, telefonon felhívta a ken-eskedelmi 
minisztert, először dr- Széli Jánossal, a minisz-
ter titkárával beszélt, majd magával a minisz-
terrel is-

— A Hangyának juttatott sertéskontingens - 1 

mondotta a polgármester — óriási nyugtalansá-
got keltett a szegedi iparosok ¡körébem, akik arra 
kériék meg, hogy a sérelmes rendelkezés v^sz" 
szavomását kérjem-

A kereskedelmi miniszter közölte a polgár-
mesterrel. hogy a budapesti husiparosokkal ép-
pen folynak ebben az ügybem a tárgyalások és 
még szerdán meg fogja termi a szükséges intéz-
kedéseket, hogy a kisinarosokat ne érje semmi-
féle sérelem-

Az éjszakai órákban a MTI. az ügyben a kő-
vetkező közlést adta ki: 

Budapest, február 3. A német sertésszállitá-
sokkal Kapcsolatos incidens kérdésében W i n-
c h k 1 e r István kereskedelmi miniszter ugy s 
hentesipar vezetőit, mint a Hangya vezérigaz-
gatóját meghallgatta. A megbeszélések során a 
félreértésekből keletkezett helyzet tisztázódott 
és olyan megoldás alakult ki, hogy a hentes-
iparosok eddigi közreműködését az exportserté-
sek feldolgozásánál Budapesten és vidéken Is 
biztositiák. 

Eckhardt éles beszéde 
Lengyeltótiban 

Lengyeltóti, február 3. Az i f j . Temple Rezső 
lemondásával megüresedett lengyeltóti kerü-
letben nagy erővel folyik a választási agitáció. 
Temple mandátuma ellen peticiót nyújtottak 
be és az ítélet előtt mondott le a fiatal Nép-
képviselő, aki most megint teljes erővel vette 
fel a harcot Gaál Gaszton fia, G a á l Olivér el-
len. Vasárnap E c k h a r d t Tibor és egy sereg 
más kisgazdapárti képviselő utazott le a kerü-
letbe Gaál Olivér támogatására. Eckhardték 
Fonyódon, Szemesen, Bogláron tartottak beszé-
deket. A Jiatal Temple támogatására B o m e -
m i s.z a Géza miniszter utazott le vasárnap a 
kerületbe. Fonyódon és Lengyeltótiban mondott 
beszr let. Besziklében ismertette a kormány 
munknsságát és hivatkozott arra, hogy Bethlen 
István is elfogadta a hitbizományi reformja-
vaslatot. beszélt a telepítésről és általában a 
földbirtokpolitikai feladatokról. 

E c k h a r d t Tibor Lengyeltótiban nagy be-
szédet mondott és felvetette ismét a kormány-
zólielvettesi intézmény megvalósításának esz-
méjét. Megállapította, hogv a diktatúrára tö-
rekvő erők csak visszahúzódtak, de nem szűn-
tek meg létezni és hatni. Ez ellen volna fontos 
biztosíték a kormánvzóhelvettesi Intézménv. 
Hangoztatta, hogv magának a kormányzónak 
is bele kell szólnia abba már most, hogy rni 
történ iék akkor, ha egyszer ő már nem lesz. 
Még életében módot kell nyújtani arra. hogy 
saját rendszerének, az ő egvéniségének és fel-
fogásának megfelelő folytatásról gondoskod-
hassék. A szabad politikai élethez hozzátarto-
zik a gyülekezési iog, a sajtószabadság és a 
személves szabadság ioca, tehát mindaz, 
amit ma az ország nélkülözni kénytelen. 

Kézimunkafonalak 
sehol olyan olcsók, mint 

Tisza-áruházban, 
Püspökbazár m 


