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A város az idén Is 
ínségmunkásokkal építteti fel 

a Dóm-íéri színpadot és nézőierei 
Eluiasiíollák az Iparleslülel kérését 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

L)om-teri nézőtér építését az idén némi kése-
delemmel kezdik mcg. Ennek az a z 0ka; hogy 
junius 26-án érkezik Szegedre a Szent Jobb. 
hal az Aranyvonat és a nemzet szent ereklyé-
jét a fogadalmi templomban helyezik el. A 
fogadtatás) ünriepségck a Dóm-téren folynak 
le. Az Aranyvonat másnap, huszonhetedikén 
viszi tovább országos körútján Sze°t István 
jobb kezét. 

A nézőtéri tribün és a szinpad épiékezését 
ezért kezdhetik csak meg a Szent Jobb ün-
nepség lezajlása után, amikor viszont foko-
zott tempóban azonnal megkezdik a mun-
kát. 

A város hatósága é8 az ipartestület veze-
fóségo között* In ár hosszabb ideje tárgyalá-
sok folytak a szabadtéri építkezések ügyébe0. 
Az ipartestület °gya°is tiltakozott az el'en, 
bogy a várog házilag épittesse fel a nézőte-
ret. és a színpadot. Azt kivánt®, hogv iparos 
vállalkozót bizzop meg a munkával. Az ipar-
testület hivatkozott arra a közszállitási tör-
vényre, anidy parancsolóan irja elő a vállal-

kozó iparosok alkalmazását, illetve ® ver-
senytárgyalás kiírását. 

A város hatósága kedden véglege5 elhatá-
rozásként közölte az iparterület elnökségé-
vel, hogy a színpadot és a tribünt a város az 
idén is házilag, szükségmunkások segítségé-

vel építteti fel. Erre jogot ad a város hatósá-
gának az inscgniuitkákra vonatkozó kormány-
rendelet, mert a szabadtéri építkezések mun. 
had i ja i t a . népjóléti ajap terhére számol j ák 

cl. Ezt a megoldást a takarékosság szem-
pontja is szükségessé teszi. A város hatósága 
szerint ugyanis a szabadtéri játékok megren-
dezése súlyos anyagi terheket ró a városra és 

igy a legmesszebbmenő takarékosság elvének 
alkamazása közérdekű szükségesség. Ha 
ugyanis a munkát vállalatba adnák ki. ez 
lényegese0 emelné a költségeket és a külön-
bözetre a szabadtéri játékok költségvetésé-
ben nem lenne fedezet. 

IgV tehát juniug huszonhetedikén, az 
Aranwonat elutazása után házikezelésben 
kezdik meg a Dóm-tér tribünjének és szín-
padjának építési munkálatait. 

M 

A szegedi cseresznye 
karrierie 

piaci akadályokkal 
4 szegedi piacon kissé ridegen bánnak az ex* 

poriőrökkel", — mondják az exportőrök 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Dél-
magyarország keddi számában részletesen be-
számoltunk arról az érdekes cseresznye-porról, 
amely a piacbiráskodással megbízott községi 
bíróságon folyt le egy termelő és az exportő-
rök között. A pör lényege az volt, hogy a ter-
melő nyolcvanöt filléres áron eladta cseresz-
nyéjét az exportőröknek, egy gyöngyösi ex-
portcég képviselőinek, akik azonban — mivel 
a termelő nem szállította be tiz perc alatt az 
átvevő helyre a megvett árut, a cseresznyét nem 
vették át. A termelő erre eladta portékáját 
másnak, de kilónkint huszonöt fillérrel alacso-
nyabb áron- A különbözetért pörölte be az ex-
portőröket és a községi biróság megitclle ezt 
a különbözetet azzal az indokolással, hogy a 
szegedi piacokon érvényben levő rendelkezé-
sek szerint • 

a termelő nem tiz percen, hanem 
-egv órán belül szállíthatja be az 
átvevő helyre a megvett gyümöl-

csöt. 

Az ügyben érdekelt gyöngyösi exportörök 
kedden megjelentek a Délmagyarország szer-

BELVAROSI MOZI Szerdától péntekig 

Honfoglalás 
Egy nagy nemzet születése és egy nagy szere-
lem története. Főszerepben Joel Mc. Crea és 

Franecs Dee 

KORZÓ MOZI Szerdától péntekig 

Felséges szerelem 
(Szerelmes Paris). Nagy kiállítású, énekes, 
táncos vígjáték. Fősz. Ferdinánd Gravet és 

Joan Blondcl 

A hét szenzációja:-

salamon Beia es szőne szanan es larsuiatuk 
vendégjátéka. 3 órás kacagás 

Szombat, vasárnap a BELVÁROSI MOZIBAN 

kcsztőségében és a községi biróság Ítéletével 
kapcsolatban hangsúlyozva, hogy 'nem helyre-
igazítást kívánnak, elmondották a következő-
ket. • 

— Azt a szabályrendeletet, amelyre a köz-
ségi biróság a szabályrendeletet alapította, nem 
láttuk, de természetesen nem kételkedünk lé-
tezésében. A pörbe csupán elvi okok miatt men-
tünk bele, meri Ítéletet kívántunk produkálni, 
hogy azt bemutathassuk a Külkereskedelmi 
Hivatalnak. A Külkereskedelmi Hivatal ugvnn-
is állandóan forszírozza a kisebb piacok láto-
gatását, uz ilyen szabályzat pedig, amilyen a 
szegedi, az exportőrök számára lehetetlenné 
teszi ennek a káülönben io"os cs méltányos kí-
vánságnak a teljesítését. Mi 

az idén először jöttünk a szegcdi 
piacra, dc ha nem változnak meg 
az itteni állauotok, a iövöben ke-

rülni fogjuk. 

— folytatták az exportőrök- Fcdig a szegedi 
gyümölcspiacnak tapasztalatain'/ "érint óriási 
jövője *an az export szempontjából. 

A szegedi gyümölcs mennyiségben 
cs minőségben is messze felülmúl-
ja az eddigi legnevesebb vidékeket 

is. 

A szegedi eseresznvepiaeon mi különleges 
helyzetünk következtében az árszabályozó sze-
repét töltöttük he. Vállalatunk ugyanis kizá-
rólag 

Lengyelországba 

exportál, ahol az árnak alig van jelentősége, 
de annál fontosabb az áru minősége. Ezért ad-
hatunk mi már a piacnyitás órájában nvole-
van.kilencven fillért a minőség szempont'áh-'-' 
megfelelő cseresznyéért. A mi általunk meg-
adott árak melleit indul aztán meg a vásárlás 
és ennek köszönhetik a termelők, hogy ex-
portképes árujukat ucin kell harminc-negyven 

filléres áron elvesztegetniük. Nekünk azonban 
sietnünk kell, mert tizenkét órakor ejindm 
Lengyelország felé a vagonunk és a föladott 
árut előzőleg szemenkint kell átvizsgálnunk. 
Ez a kényes munka órákig tart. 

Gyöngyösön. Kecskeméten tiz per-
ces szállítási időt ir elő a sza* 

bályrendelct 

a termelők számára. Ez nem azt jelenti, Kogy, 
tiz percen belül be is kell szállítani a meg-' 
vett árut, hanem azt, hogy a vétel megkötése 
után nyomban meg kell indulnia a piacról. At 
blokk, amit a bevásárlónk átad a termelőnek, 
kétségtelenül csak bennünket terhelő szerző-
dést jelent, hiszen a termelő meggondolhatja! 
a dolgot, összetépheti a blokkot és ha közben* 
jobb ajánlatot kap, másnak adhatja el a gyü-
mölcsét. Ilyen esetekben tehetetlenek va-
gyunk. Ezenfelül, mi nem vásárolhatunk kor-
látlan mennyiségben, mert naponta legfeljebb 
negyven mázsát szállíthatunk ki a lengyel 
piacra. Már most, ha az átvevő helven ugy 
lát iák. liogv a szükséges mennyiség együtt vau, 
akkor beszüntetiük aznapra a további vásárlá-
sokat. Ezért kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy 
a termelő a megvett árut késedelem nélkül be-
szállitsac 

Tln Szegeden fönntartják továbbra 
ís az egyórás rendszert, lehetetlen-
né válik a szegedi piac további 

látogatása, 

amiből azt Hisszük", a szegedi termelőknek les/ 
elsősorban káruk-

— Általában az a tapasztalatunk" — mondot-
ták még az exportcég képviselői _-, hogy 

a szegedi niacon kissé ridegen bán-
nak az exortőrökkel. 

Valószínűleg ez a magyarázata annak is, hogy 
Szegeden nines állandó exportőr. Bennünket 
az idén az a kényszerhelyzet hozott Szegedre 
hogy Gyöngyösön és a többi nagyobb cseresz* 
nveíermő helyeken elfagyott a cscresznycter-
mcs. Szeged szerencsés helyzetbe került, itt 
nagyszerű a termés. Ezt a helyzeti előnyét nem 
szabadna feláldoznia a városnak. 

A gyöngyösi exportőrök szempontjai min-* 
denesetre érdemeseknek látszanak arra, hogy 
a város hatósága megvizsgálja a helyzetet és 
ha szükségét látja, küszöbölje ki azokat a hi-
bákat, amelyek megnehezítik a szegedi gyü-
mölcs exportját. 

Bácsi bérház bére miatt 
50 pengő pénzbüntetés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pof--, 

Iák Nándor szegedi szállító külföldi pénzér-| 
t,ékrc szóló követelés bejelentésének elmulasz-» 
Llsa által elkövetett vétséggel vádolva kerüld 
kedden a szegedi törvényszék Habermantw 
tanácsa elé. A vád szerint a részbe0 tulajdo--" 
nájfc képező bécsi bérháznak 1935 december! 
1-ig kezéhez befolyt ég idegen valutában ren-
delkezésre állott bérjövedelmét a Nemzeti 
Banknál bejelenteni elmulasztotta, ezzel. * 
törvényes beje'entési kötelezettséget meg-j 
szegte, ületve gondatlanul járt el. 

A vádlott azzal védekezett a tárgyalás soi 
rán, hogy nem volt mif bejelentenie a Nem* 

zeti Banknál, mert a bée»i bérház bérjövedel-
mét az adó és egyéb közterhek felcmészteé 

ték. Elszámolásokat, mutatott fel annak iga. 
zolására. hogy a bérház valóban nem hozott 
semmi jövedelmet, arra periig n P m gondolt , 

hogy a valóságban be nem folyt bérjövedel-
met is be kell jelentenie. 

Dr, SsSgZ D0zső ügyész vádbeszédében azl 
hangoztatta, hogv hP kellett volna jelenteni 
a Nemzeti Banknál a bérjövedelmet, a Nem. 

fi Ba°k azután megadta volna az enge 
délyt, hogv a befolyt, összeget a fizetési kö. 
telezettségek teljesítésére folvógitso. 

A biróság külföldi pénzértékü követeiéi 
gondatlan elmulasztása állal elkövetett vét-
ségbe0 mondotta ki bűnösnek PoMák Nán-
dort és 50 pengő Pénzbüntetésre itélte, de * 
büntetés végrehajtóról felfüggesztett©. 


