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A papr kaíernielő gazdák tiltakoznak 
a tömeges kihágási büntetések ellen 

600 termelő megfellebbezi az iíéleíekef 

(Á Délmagyarország munkatársától.) Kihágási 

eljárás indult mindazok ellen, akik termelési 
engedély nélkül termeltek paprikát. A Szegedi és 

Szegedvidéki Paprikalermelők Szövetsége legu-
tóbb hatszáz szegedi paprikatermelöt jelentett 

fel cngedélynélkül termelésért Napok óta a ki-

hágási biróság mást sem csinál, mint a sorozatos 
feljelentéseket tárgyalja és egy nap 20—25 tanyai 
gazdát Ítélnek el. Előrelátható, hogy hetekig "el-
tart a paprikakihágások tárgyalása. 

Szerdán délben a paprika termelő gazdák kül-
döttsége kereste fel dr. Katona István tanácsno-
kot. A gazdák a szerintük súlyos kihágási íté-
letek miatt panaszkodtak, nem ritkák — mint 

mondották — a 25—30 pengős büntetések. 

— De van ennél nagyobb panaszuk is, — mon-
dotta a küldöttség vezetője, aki több holdon ter-
mel paprikát. Ártatlanul ítéltek el bennünket, jó-

formán még ki sem hallgatott a kihágási biró. 
Az idézésre megjelentünk pontosan, kikérdezték 
a személyi adatainkat és aláírattak velünk egy 
jegyzökönyvet, amelynek nem is ismertük a tar-
talmát. AZ aláírás megtörténte ulan már ki is 
hirdette a biró az itéle'.et, a pénzbünetést. Olyan-
formán ment minden, mint a rögtönitélő bí-
róságnál szokás, pár perc alatt végeznek egy-egy 

emberrel. Nem is tudunk védekezni és bizonyí-
tani sem lehetett az igazunkat. 

Ezt panaszolták a gazdák valamennyien és még 
azt is előadták Katona tanácsnoknak, hogy ez 
év elején a Füszerpaprikatermclők Szövetségénél 
2 pengős üzletrészt jegyeztek, abban a hiszem-

ben, hogy ez a termelési engedélynek számit. El 
is hozták magukkal az üzletrész jegyzéséről szó-
ló nyugtákat. 

Katona tanácsnok a gazdák panaszára azon-
nal érin.kezest keresett a kihágási bírósággal, de 

Széli Béla kihágási biró czidőszerint Álsóköz-

ponfon, a helyszínen tárgyalja a paprikakihágá-

sokat. 

— Kivizsgálom az ügyet — mondotta Katona 

tanácsnok a gazdáknak. A kihágási biróság azon-
ban önállóan intézi ügyeit és a közigazgatás 
nem szólhat bele. Az orvoslásra mindamellett van 
mód, meg lehet költségmentesen fclebbczni a sé-
relmesnek vélt elsőfokú ítéletet. Ilyenformán az 
ügy a polgármesterhez, mint másodfokú biró elé 
kerül. 

A paprikatermelő gazdák erősködtek is, bogy 
valamennyien megfellebbezik a kihágási bünte-

tést, mert szerintük a kihágási biróság nem foly-
tatta lc velük szemben 'a' bizonyítási eljárást. 

Kölcsönkért kastély Pekftr közismert regényéből 
remekbe sikerült maafyar film 

Péntek Széchenyi. 

Katasztrofális helyzetbe került 
Szeged tüzifaellátása 

A román faérdekeltség szerdán beszüntette a tűzifa 
szállítási — 3000 vagon öelyett összesen 25 vagon ia 
van a szegedi raktárakban. — Ha nem történik sür-
gős intézkedés, téli ia nélkül marad a város. — A 
fakereskedök elkeseredett őangulaiu értekezlete 

„Szak í t an i k e l l az egykezes , m o n o p o l i u m o s 
k í s é r l e t e zés se l ! " 

(A Délmagyarország munkatársától.) Körül-
belül két esztendő óta, amióta az egykéz kap-
csolódott bele a tűzifa elosztásába, egyre na-
gyold) nehézségek mutatkoznak az ország tüzi-
faellátásában. Már az elmúlt télen is csak zök-
kenőkkel lehetett Szeged tüzifaellátását bizto-
sítani, az idén pedig már a nyár folyamán 
előrevetették árnyékukat azok az aggasztó je-
lenségek, amelyek most be is következtek. 

A nyáron már tapasztalni lehetett, hogy 
azok, akiknek tűzifa van a birtokukban, tehát 
a termelők, tüzifanagykereskedők, azonkívül 
pedig a szegedi vidék szempontiából tekintetbe 
jövő román „SEL", visszatartják fáinkat, hogy 
igy magasabb árakat verekedjenek ki. Július-
ban a további áremelkedés megakadályozása 
érdekében maximálták a tüzifaárakat. Ennek 
azonban az lett a következménye, hogy 

a tűzifa úgyszólván teliesen eltűnt 
a piacról, a vidéki fakereskedök 
raktárai ugyszó'ván teljesen ki-

j ürültek. 

Szeged és vidéke teljesen a román tűzifára 
van utalva. A román faeladók központja azon-
ban már szeptembertől kezdve csak nagyon 
vontatottan szállított cs vonakodott a befutott 
rendeléseket elismerni. Nyilvánvalónak lát-
szott, hogv a „Sel" spekulál és nem linilandó 

Belváros! Mozi 
Ma visszavonhatatlanul utoljára II 111-8S 
Széchenyi Mozi Csütörtökön 

SzereMez m m mii 
Korsó Mozi Ma csütörtökön utoljára 

Lis euxi kis szent Terez 
Az Eucharisztikus szent év filmje 

Szegednek tűzifát adni, legalább is nem olyan 
áron, mint amilyenre a rendelések szólottak. 
Ennek a taktikának az van a hátterében, hogy 

a román faérdekcltség a jelenlegi 
372 pengőben megállapított vagon-
tételenkénti árat még tovább sze-

retné emelni. 

Minthogy a 372 pengő az elsőkéz-árat jelenti, 
amihez hozzá kell még számi tani a nagykeres-
kedő és delailkereskedő hasznát is, ki lehet 
számitani, hogy ez a törekvés milyen drágu-
lást idézne elő a tűzifa frontján. 

Minthogy a román faérdekcltség ezt az eme-
lést nem kapta meg, drasztikusabb eszközök-
höz folyamodott és a szegődi fakereskedőktől 
nyert értesülésünk szerint 

szerdán a szeptembertől kezdve hoz-
zá befutott rendeléseket egyszerűen 

visszaküldte 

azzal, hogy azokat el nem ismeri, fát nem 
szállít. A „Sel" eljárása katasztrofális helyze-
tet teremtett Szegeden. Értesülésünk szerint 

jelenleg mindössze huszonöt vagon 
fa van a raktárakban, 

ezenkívül van 150—1(50 vagon akácfa a város 
erdeiből. Ez a fa a város birtokában van. Két-
ségtelen, hogy ezen a katasztrofális helyzeten 
sürgősen javítani kell, annál is inkább, mert 
beálltak a hideg idők és a fát a közönség nél-
külözni nem tudja. Értesülésünk szerint máris 
megtörténtek a szükséges lépések abban az 
irányban, hogv a helyzetről az illetékesek mi-
előbb tudomást szerezzenek. 

-neh hasznos ajándékot olcsón ad az 

E D E n y c s a r N O K 
a Tisza Lajos Körúton 

Vértes Miksa 

kormányfő tan ácsos, a szegedi kereskedelmi és 
iparkamara elnöke a köve tezőket mondotta 
munkatársunknak: 

— Sajnos, fa nincs Szegeden. A kamara a 
kérdést hónapok óta felszínen tartja és a mult 

heti miniszteriális kamarai értekezleten is tár-
gyajtatta az ügyet, amikor is igyekeztünk előte-
remteni a szükséges mennyiséget, a helyzet azon-
ban most már olyan stádiumba jutott, hogy az 
érdekképviselet segítségére nem lehet számitani, 

bár a kamara szerdán délelőtt is sürgős felter-

jesztést küldött illetékes helyre. A románok 20 

filléres áremelésre tartanak igényt,- amit a kor-
mány nem teljesített. Kaptunk azonban egy fu-
varmérséldést, illetve visszaállotották a szeptem-
ber előtti fuvarárakat, aminek azonban gyakor-
lati jelentősége nincs, mert magyar fát beszerez-
ni nem lehet. Az adott kényszerű helyzetben más 
kivezető ut nincs, minthogy a kérésüket honorál-
juk, de a jövőre nézve a kereskedelmet oda kelt 

juttatni, hogy minden korlátozás nélkül szerez-

hesse bc szükségletét. 

Kérdést intéztünk az ügyben' 

dr. Tonelli Sándorhoz, 

a szegedi kereskedelmi és iparkamara főtitkárá-
hoz, aki a következőket mondotta: 

— A hir, hogy a Sel. az összes hozzá érkezett 
rendeléseket a fakereskedőknek visszaadta, igaz. 
Ennek következtében 

pillanatnyilag Szeged úgyszólván tű-

zifa nélkül áll. 

Azok a mennyiségek ugyanis, amelyet a szegedi 
fakereskedök telepein tárolnak, komolyan szám-
ba nem jöhelnek. 

— A kamara már hetek óta észlelte a fapiacon 

mutatkozó aggasztó jelenségeket és állandó érinf-
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