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Nagyszabású 
esem pé$zszervezetet lepleztek le 

Makó környékén 
770 mázsa nagyérfékü cimeieí rejtettek el a haíármenli 

földeken 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Csanád-Arad-Torontál vármegye déli és nyuga-
ti határát a trianoni határ alkotja, a Trianon-
ban meghúzott oktalan határvonalak éppen a 
csanádmegyei része a leglehetetlenebb. a leg-
nyitottabb. ahol még egy keskeny árok is 
alig akad. Ilven körülmények között a csempé-
szés vígan folyik végig a határ mentén. A leg-
különbözőbb cikkek csempészése után most a 
délszaki fűszerek csempészésének van szezonja, 
mióta ezekre a cikkekre magas vámot és ille-
téket. vetettek ki. A bors és a címet 
az a két cikk. amelyben nagymennyiséiben fo-
lyik Romániából a csempészés. Egv métermázsa 
ciiret ára Romániában 140 pengő, amire a ma-
gyar vám és illeték 600 pengő. Mivel pedig a 
cimet. ár?. Magyarországon mázsánkint 1400 
pengő körül van. kétségtelenül jó üzleti érzék-
kel vetették magukat er * 8 cikkre a csempé-
szek. A csempészéé ebben a cikkben olyan 
mérvű, hogy a legális kereskedelem alig im-
portál cimetből ezámbavebf I ő mennyiséget. 

A nagy mértékben folvó csempészést a pénz-
ügyi és vámhatóságok, valamint a. határbizton-
sági szervek fokozott figyelemmel kisérik. Leg-
újabban 

közigazgatási, az összes rendőri és 
biztonsági szervek együttműködé-
sét rendelte el, az alispán Csanád' 

megye területiére. 

Sikerül Í6 egy-egv csempósztársaságot lefülel-
ni s egyre nagyobb mennyiségű csempészárut 
kézrekeriteni. Az e téren szerzett tapasztala-
tok azonban azt mutatják, hogv a csempészés 
irányitói nem a határmenti kisemberek, akik 
a csempészés munkáját ténvleg elvégzik, hanem 

tőkeerős, de a homályban maradó 
kezek mozgatják a csempészek egész 

kis hadseregét. 

Most is nagyszabású csempészést leplezett 
le a makói pénzügyőrség ós ebben is az a hely-
zet, hogy csak néhány kisember került kézre, 
akik megbízójukról alig tudnak felvilágosítást 
adni. A Makón leleplezett legújabb csempészés-
ről a következő tudósítást adiuk: 

A makói határban lévő rákosi tanyák kö-
zött. egv jómódú gazda kukoricaföldién a mun-
kásokat ellenőrizte. A levágott kukoricaszárat 
a munkások kúpokba, rakták és e kúpok között 
járva, a gazda meg akarta keresni a kötözésre 
használt füzvesszőcsomót. Kutatása közben 
az egyik kúpban gyékénybe csomagolt bálákat 
talált, amelyekben címet volt. Nyomban jelen-
tette az esetet a pénzügyőrségen, a kiszálló 
pénzügyőrök 

470 kilogram cimetet találtak a 
csutkakupba rejtett bálákban. 

Nyilvánvaló csempészáruról lévén szó, a pénz-
ügyőrök lesbeálltak, hogy a csempészáruért 
megjelenő embereket elfogják. Több napon át 
hasztalan várták éjjel-nappal, a csempészek va-
lószínűleg megsejtették, hogv felfedezték rej-
tekhelyüket s nem jelentkeztek. A pénzügyőrök 
erre beszállították a makói pénzügyőrségre a 
470 kiló cimetet. 

Még le sem zárultak ennek az ügynek az ak-

tái, amikor egy ujabb, ezúttal eredményesebb 
pénzügyőri nyomozás történt. 

A határmenti községben napok óta figyelték 
a gyanús egyéneket. Tegnap éjszaka Csanád-

| apáca község határában gyanús alakokat vet-
tek észre, akik a letarolt, kukoricaföldön zsáko-

I kat helyeztek el. Három embert le is fogtak, 
akikről kiderült, hogy 

a román határon átcsempészett ci-
metet rejtettek el. 

A • három csempész, egyszerű földinives, csak 
annyit tudott, hogy egy autó fog a községbe 
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érkezni és erre kell felrakniok a csempészárut. 
A pénzügyőrségnek 

csütörtökön reggel sikerült, a köz-
ségbe érkezésit, budapesti rendszámú 

személyautót elfogni. 

Az autóban a sofőrön kívül még egy ember űlt 
akik szintén csak megbízott, emberei voltak a 
csempésztársaságnak, amelyről ők sem tudtak 
sokat. A három csanádapácai csempész áltnl 
áthozott cimet 300 kilogram volt, az árut. fel-
rakták az autóba és az egész társasápot bevit-
ték Makóra. 

A két nagyobba rányu csempészés leleplezése 
azt a gvanut vetette fel, hogv 

a csempészés központja Makó lehe-
tett. a, várost és környékét csend-
őrök. rendőrök és pénzügyőrök 

egész serege razziázza. 

Az országúton minden kocsit megvizsgáltak 
tegnap és ma is végigkutatták az összes gya-
nús egyéneket abban a reményben, hogv sikerül 
a szerteágazó csempésztársaság egész szerve-
zetét felderíteni és igy még a titokban álló ve-
zetéknek is nyomára jutni. 

Belvárosi Mezi Péntektől mindennap 
A szezon legszebb filmje 

A kék dandár 
Hősök küzdelme a szenvedélyek és a há 
l>oru örvényében. Anna Bella és Jean 
Murát főszereplésével 5, 7, 9 

Széchenyi Mozi Ma utoljára 
hz nevet legjobban, aki utoljára nevet. 

Botrány az operában 
Falrengető nevető orkán 5, 7, 9 

Szeged gazdasági életének sebeit 
tárták fel a kereskedelmi és iparkamara 

csütörtöki teljes illésén 
4 kamara követeli a Hangya üzleti tevékenységének megrendsza-

bályozását — 4 paprikamonopólium következményei 

(A Délmagyar ország munkatársától.) A sze-
gedi kereskedelmi és iparkamara csütörtökön 
délelőtt Vértes Miksa elnökletével teljes ülést 
tartott. Vértes Miksa elnöki előterjesztései be-
vezetőjeképen a jó terméskilátásokról beszélt és 
annak a reményének adott kifejezést, hogv ez-
zel kapcsolatban a gazdasági viszonyok javulá-
sa is várható. Különösen örvendetes a gabona 
forgalmának fellendülése. 

— A fűszerpaprika korlátozásáról a legna-
gyobb aggállyal tesz jelentést — mondotta —, 
mert arra semmi szükség nem volt, jogosan le-
het tartani a jóhirü szegedi paprika hírének el-
veszítésétől. A kamara tovább is küzdeni fog 
a. szegedi érdekek védelmében. Ezután a legna-
gyobb felháborodás hangján emlékezett meg 

a „Hangya" földeáki kereskedőtá-
madásáról. 

A kamara jelentést tett a dologról és kérte a 
kereskedelmi minisztert, hogy a Hangya egész 
üzleti gesztióját vizsgálja felül és szorítsa a 
Hangya 1 a legális kereskedelem keretei közé. 
Felhatalmazást kért arra is. hogy feliratban 
kérjék a minisztertől, hogy 

a községi tisztviselőket nűndenuc-
mii funkciótól, mely a Hangyával 

kapcsolatos, tiltsa el. 

Az elnök ezután megemlékezett a szegedi sza-
badtéri játékokról, majd az uj ipartörvény-
novelláról be-?.ólt és több más jelentős dolog-
ról számolt te. 

Ezután Pleskó András titkár bejelentette, 
hogy a kereskedelmi nniszter 

további két esztendőre meghosszab-
bította a szegedi üzletek hétköznapi 

záróráját. 

A miniszter nem teljesítette azonban a fűsze-
reseknek azt a kérelmét, hogv szombat kivé-
telével naponta, este 8 órakor zárják üzleteiket. 
A kamara felterjesztésére a miniszter megál-
lapította, hogy a szatócsok és vegyeskereske-
dők árusíthatnak a háztartásokban szükséges 
piperecikkeket. Ezt a drQgéríák kifogásolták 
eddig. 

A tűzifaellátással 

kapcsolatban több felszólaló hangoztatta, hogv 
nincs a kereskedőknek elegendő fájok, kérték a 
kamarát, hogy ebben az iránytan felterjesztést 

I intézzenek az illetéke« minisztériumhoz. 
• — A belföldi faforgalom korlátozását meg, 
I kell szüntetni, — hangoztatták a felszólalók. 

Végtes Miksa válaszolt a felszólalásra ós je-
lentette, hogy az ügvben már a. tiszántúli ér-

, dekeltségek nevében eljártak és ig^Tetcft kaptak 
arra, hogy a. román tűzifa behozatalába vago-
nokat. bocsájtanak rendelkezésre. A bgííöldi fa-
utalványokat is hamarosan kiadják. 

Dr. Tonelli Sándor főtitkári jelentését ter-
jesztette elő ezután, amelyet az ülés elfogadott. 
A főtitkár bejelentette, hogv a lemondott An-
tal József kamarai tag helyett Széli József 
makói ácsmestert hívták te a kamarába. 

Pleskó András 

az ipartörvény-novella 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről 
beszélt. Az intézkedések között a legnagyobb 
feladatot rójja a kamarára a mestervizsga 
ügye. A bizottságot a kamarának kell felállí-
tania. A kamara elnöksége szakmai csoporto-
kat hoz össze és ezek élére elnököket nevez ki. 
A törvény eltiltja bizonyos iparokban a meg-
rendelések felvételét a kereskedők számára. 
Ilyen kereskedők például a ruházati, cipész-
és szücsipari cikkekkel foglalkozó kereskedők. 
A törvény az önálló iparossá lenni akaró segé-
dektől megbízhatóságot is követel. 

Trinhda József és többek felszólalása után 
Pleskó közölte, hogv a megbízhatósági szakasz 
azokra vonatkozik, akik áUamelleni bűncselek-
ményekért és nyereségvágyból elkövetett hűn-

\ cselekményekéri 3 hónapon tul terjedő bünte-
tésre voltak elítélve. 

Dr. Tcnielli Sándor ismertette ezután 

az áruházak 

üzletvitelének szabályozásáról szóló rendelet-
tervezetet. A jövőben áruházakban fűszer és 
élelmiszer árusítása tilos. Ezek a rendelkezé-
sek csakis azokra az áruházakra vonatkozik, 
amelyek a rnult évben alakultak. A kamara ke-
reskedőosztálya a. tervezetet elfogadhatónak 
találta, de a rendelettervezetnek 4-ik szakaszát 
aggályosnak tartotta, mert ez a szakasz szer-
zett jogokat érinti, amennyiben az áruházak 
nem tarthatnak fenn vendéglőt. Félő, Jiogvha 
ez ellen nem emelnek vétót a kereskedők, orc-
cedenst teremthet a későbbiekre vonatkozólag. 

Boda Bertalan a füszerkereskedők nevében 
bejelentette, hogy a fűszeresek nagylelkűen el-
fogadták a tervezetet, habár a fűszeresek in* 


