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Paprikaszélhámosság
Egertől Szegedig
Tiz kilő paprika áráért — három szállítmány
(A Délmagyarország munkatársától•) A szegedi paprikakareskedőket szemelte ki áldozatu/l
egy 22 esztendős egri fiatalember, Mács Sándor,
ak 1 ravasz trükköt eszelt ki több kereskedő becsapására- A napokban a paprikakereskedők
gondosan fogalmazott üzleti lapot kaptak Egerből- A lapon az állott hogy Mács Sándor egri
nagykereskedő, aki fűszerpaprika eladásával
is foglalkozik, paprikából meglehetős nagy forgalmat bonyolít le, havonta négy-öt mázsa fogy
el. Arra kérte a kiszemelt kereskedőt, hogy
küldjön részére nyitottan 10 kilogram
finom
paprikát próbaképen és ha megfelel az áru, aktor nagyobb rendeléseket eszkőzöl. „Nyitottan
küldeni" kereskedelmi nyelven annyit jelent,
mint nem uiánvételezitetná az áru értékétMács Sándor leveleiben azt igérte, hogy amint
megkapja a próbaküldeményt, a pénzt postafordultával küldi A legtöbb szeged 1 kereskedőnek
gyanús volt a dolog» akadt azonban három
szegedi kereskedő, aki a kellemes összeköttetés
reményében elküldte utánvét nélkül az árut- Ez
a három kereskedő: Ábrahám Szilveszter, Csonka Gergely és Csiszár Istvánné nemsokára választ kapott a »nagykereskedőtől", amelyben
Mács Sándor megelégedésének adott kifejezést,
pénzt azonban nem küldött. Most jött a trükk.
amellyel sikerült további árut kicsikarniaMegrendelt mindegyiknél nagyobb mennyiségű paprikát azzal, hogyha küldik, akkor csak a
Hz kilogram paprikát. amit már régebben át-
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vett, utánvételezzék, a most feladott rendelés értékét pedig csak a harmadik
szállítmánynál
és igy mindig csak az előző árut fizeti ki- A
kereskedők ©lküldötték a nagyobb mennyiséget, amelyet természetesen Mács boldogan kiváltott a tiz kUogram paprika értékéért• Eszeágában sem volt többé rendelni, a kereskedők
hiába küldötték a harmadik szállítmányt a második utánvételezésével, azt már nem váltotta
ki senki az egri postahivatalnál• Mács ilyen
módon érzékenyen megkárosította a kereskedőket, akik, amikor kiderült a dolog- feljelentést
tettek Mács ellen a szegedi rendőrségen.
A szegedit rendőrség megkeresésére kihallgatták Egerben a fiatalembert, aki elmondotta,
hogy most 22 esztendős• de már kétizben tönkrement. mint önálló kereskedő- Legutóbb könyvés zenemükereskedése volt, de ezzel sem boldogult Sok töprengés után jutott eszébe a paprikakereskedők rovására kieszelt ötlet. Azzal védekezett, hogy nem volt szándékában a kereskedőket megkárositani, csak áruhitelhez akart jutni• Tudta, hogy mint tönkrement kereskedő nem
kaphat sem bizományi árut, sem egyéb módon
árut, kénytelen volt igy eljárni- Elmondotta,
hogy a próbacsomagok tartalmát eladta és az
árát elküldötte a szegedieknek, a következő
nagyobb küldeményt azonban nem tudta idejében értékesíteni és igy a soronkövetkező küldeményt nem tudta kiváltán5Mács Sándor ellen folyik az eljárás-
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Megállapodás
a sertésexport frontján
X Hangya szerdán 100 sertéssel megkezdte a vágatásf, de a
lövőken héí vagont visszaad a szegedi hnsiparosoknak - X
vásárlást folytatják, de a feldolgozást az iparosok végzik
(A Délmagyarország munkatársától) Szerdán
reggel a Hangya kiküldöttei megjelentek a vágóhídon és 100 darab sertést vágattak le- Hiába
tiltakoztak a husiparosok, hiába hivatkoztak arra. hogy W k c h k l e r István kereskedelmi miniszternek, valamint Wünscher Frigyesnek, a Hangya igazgatójának nyilatkozata szerint a Hangya közvetlenül nem fog vágatni, a szövetkezet
megbízottá' bevonultak a vágóhidra és levágatták a felhajtott száz sertést, sőt bejelentették
azt j s. hogy
csütörtökön ujabb száz sertést vágatnak, pénteken pedig kétszáz sertést
vágiat a Hangya a szegedi vágóhídon- Hivatkozz
hattak a husiparosok arra. hogy a Hangya és
a szegedi szakosztály küldöttsége kőzött — minf
jelentettük — folynak az egyezkedő tárgyalások. a Hangya megbizot l ai nem deferáltakEz az eljárás elkeseredést keltett a husiparosok között, akik az elhangzott nyilatkozatok
alapján megnyugodva várták a Budapesten készülő döntést.
Szerdán reggel Varga István, a szeged 3 ipartestület husipari szakosztályának elnöke- Kör
mendy Mátyás ipartestületi elnök. dr. Pleskó
András iparkamarai titkár társaságában
Budapestre
utazott, hogy a Hangya vezérigazgatóiával letárgyalja a kérdést- A délelőtti s z egedi helyzet
után Kiss Lajos, a szakosztály társelnöke a
legnagyobb elkeseredés hangián a következőket
mondotta:
— A legutóbb
elhangzott
nyilatkozatok
szerint a Hangya a maga kontingensét is a kisiparosokkal dolgoztatja fel. Ezzel szemben az
történt, hogy szerdán a Hangya száz sertést
vágatott a sze'gedi vágóhídon, közölte azt is,
hogy csütörtökön folytatja a munkát- Tehát
amíg mi előzékenyen vártuk a Budapesten folyó

tárgyalások eredményét, a Hangya megbízottai elfoglalták a vágóhidat és megkezdték a vágatásokat• Az iparosok körében ez az eljárás
mérhetetlen elkeseredést keltet1Az e s tí órákban értesültünk arról, hogy a
szegcdi küldöttség és a Hangya között Budapesten
létrejött a békés megállapodás.
Eszerint a Hangya a számára biztosított szegedi kontingensének a felét tehát heti kétszáz
sertést, visszaadja a kisiparosoknak, a másik
kétszáz sertést szirtén a kisiparosokkal dolgoztatja fel
Az esti gyorssal érkeztek vissza
a küldöttség
tagjai Szegedre- Érdeklődésünkre elmondották,
hogy Budapesten sikerült megkötniük a Hangyával a békét- Először Wünscher vezérigazgatóval tárgyalt a küldöttség. A vezérigazgató kifejtette a Hangya álláspontját, kijelentette, hogy a
szövetkezet nem kívánja veszélyeztetni a husr
iparosok éráekeit• A maga részéről mindent el
fog követni, hogy az iparosok által bejelentett
sérelmek megszűnjenek, bár meggyőződése szerint csak vélt sérelmekről van szó- A küldöttség ezután az osztályigazgatókkal folytatta a
tárgyalást és
megkötötte velük a megállapodást.
A megállapodás értelmében a Hangya a négy
vagon heti kontingenséből két vagont átengeá
a szegedi husiparosokn'ak, a másik két vagont
azonban maga vásároltatja össze, hogy igy elhárítsa az árak lerontásának veszedelmét, de ezt
a két vagont is a szegedi husiparosokkal dolgoztatja fel.
Beszéltünk Varga István szakosztályelnökkel
•s, aki közö'te a megállapodást a s z a k ^ - " á l y
tagjaival- Varga István a következőket mon-

dottá:
— Budapestien sikerült hosszú és nehéz harcok eredményeképen biztosi a nunk a husiiparosok
érdekeit- A Hangya ezután nem vágat, a saiát
kontingensét is velünk vágatja le ós dolgoztatja fel- Már a holnapi száz sertést is nekünk
aája át, a péntekre bejei entett kétszáz darabot
pedig a jövő heti kontingens terhére számolja
el- A szegedi husfoarosok elfogadták ezt a megállapodást, mert tisztában vannak azzal, hogy
nagyobb, jobb eredményt a ma ; viszonyok között nem lehetett volna elérni-

Gyermekparalizis
Dorozsmai)
(A Délmagyarorszdg munkatársától) Kiskuir
dorozsmáról tegnap
a szegedi gyermekklinikára beszállítottak egy kétéves kisleányt, aki
gyermekparalizisben betegedett meg- A községi
járási orvos jelentése szerint a Bordán-dül'őben
lakik a Márton-család- Gizella nevű kisleányuk
betegedett meg a veszedelmes fertőző betegségben- Tegnapelőtt orvost hívtak a kisleánvhoz, az
orvos megállapította, hogy a kisleány állapota
meglehetős súlyos- Azonnal intézkedés történt,
hogy a beteg kisleányt elkülönítsék, a környezetet fertőtlenítsék és egyéb szükséges óvintézkedéseket is végrehajtották- nehogy a betegség
toválbbterjedhesisenA dorozsmai gyermekparalizis megbetegedés
ezidőszerint egy családban lépett fel, az esetei
nyomban jelentették a közegészségügyi intézetnek megfelelő intézkedések megtétele végett
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(A Délmagyarország munkatársától.)
A
transzkontinentális autóuttal kapcsolatban benyújtott garázs-ajánlatok lekerültek a napirendről. Rövidesen megindul az autóutakon a
forgalom, de Szeged felkészületlenül várja az
autósokat. A magánérdekeltségek visszahúzódtak, a város viszont nem mutat hajlandóságot
arra, hogy házikezelésben oldja meg a kérdést.
Most -váratlanul egy ujabb ajánlat érkezett
Szegedre. A z ajánlatot a város idegenforgalmi
hivatala kapta Bécsből, egy osztrák érdekeltségtől, amelynek élén magyar ember áll, aki
beadványában hangsúlyozza, hogy ajánlatát
egyelőre minden kötelezettség nélkül teszi
meg, de abban az esetben, ha a város hajlandó
szóbaállni vele, esetleg vállalkozik a garázskérdés megoldására. Elgondolása az,
hogy
megvásárolná a város Kossuth Lajos-sugárut
22. szám alatti telkét és arra több, modem
három-négyemeletes épületet emelne. Az épületek alsó részeiben rendezné be az autószalónt, a javítóműhelyeket, az anyagraktárakat,
az épületek felső részeit más uton hasznosítaná. Feltétele az, hogy a város rendkívüli házadómentességet biztosítson az építendő
objektumokra és mentesítse az eladásra kerülő
autókat a községi terhek alól. A telek örök
tulajdonjogának azonnali átruházásához
ragaszkodik, a vételárát néhány év múlva fizeti
csak ki, de addig utána törvényes
kamatol
hajlandó fizetni a városnak. Abban az eseiben.
ha a város hajlandó foglalkozni ezzel az a j á n lattal, elküldi megbízottját Szegedre, aki végleges formában fogja közölni a garázs-ajánlatot.
Dr. S z e k e r k e L a j o s tb. főügyész, mint az
idegenforgalmi hivatal vezetője, a bécsi ajánlatot a polgármester elé terjesztette, a polgármester dönti el, hogy kíván-e tárgyalásba bocsájtkozni az ajánlattevő érdekeltséggel.
Belvárosi H o z !
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