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Plinisztériumi bizottság tárgyalt Szegeden
a Közélelmezési hivatal
alhalmazoltoinah fizetése ügyében
r
(A
Délmagyarország
munkatársától)
K
földműveésiigyi minisztériumból bizottság érkezett Szegedre Gvőrffy Ferenc miniszteri titkár vezetésével. A bizottság megjelent Pálfy
József dr polgármesternél, majd látogatást tett
a közélelmezési hivatalban, ahol az ügymenetet vizsgálta fölül.
Ismeíetes, hogy a közélelmezési Hivatalt a
pukorjegyek
kiosztása miatt fölgyülemlett
munka elvégzésére szellemi szükségmnnkásokknl bővítették ki, akik hónapokon keresztül
nem kapták meg fizetésüket, mert a hatóságok
nem tudták eldönteni, hogy díjazásuk a városhoz, vagy az államhoz tartozik-e! A városnak
ugyanis nem volt fedezete a közélelmezési hivatalba beosztott insegmunkások fizetésére, az
állam pedig nem volt hajlandó fizetésüket utalványozni. A fizetések ügye így húzódott hétrőlhétre, hónapról-hónapra, míg végül a város-

tól ígéretet kaptak, Högy szeptemberben
kapják illetményeikei

1940—41. tanéve!

meg-

Ebben az ügyben érkezett Szegedre a földmüvelésügyi minisztérium bizottsága. A kiküldöttek beható tárgyalásokat folytattak Dékány
Sándofl számvevőségi főtanácsossal is aziránybau, hogy a város talált-e már fedezetét a közélelmezési
hivatali
tisztviselők
kifizetésére.
Valószínű tehát, hogy az a hét tisztviselő, aki
eddig még nem kapta meg fizetését a közélelmezési hivatalban, a közeljövőben
hozzájut
végre illetményeihez.
Á bizottság csütörtökön délután a közélelmezési hivatal helyettes vezetőjének. Gróf Győzőnek kalauzolása mellett több szegedi fűszerés élelmiszerkeresltedőnél tett látogatási hogy
a közélelmezési cikkek higiénikus tárolásáról
meggyőződjék.

Közvetlen vasalt összehöttefés lesz
Szeged—Nagyvárad-Kolozsvár Között
Megkezdődik a visszatért országrész vasútvonalainak benépesítése
Budapest, szeptember 5. A Magyarország és
Románia közötti ú j határvonal megvonás számos sürgős megoldásra váró feladatot rótt kormányzatunkra. Ezek közül a legfontosabbak
egyike a felszabadult teriiletek vasúti
vonalainak összeköttetése az anyaország vasúti
hálózatával. A M A V mai hálózatához közvetlenül
©íitlnkozó ú j vonalakon a honvédség előnyömnlásával egyidőhen a vasút benépesítése is
megtörténik, amelyet a legrövidebb időn belül
követ a forgalom felvétele.
A vegyes bizottsági tárgyaláson a vasutak
átadásának módját m á r szabályozták és az
'építményeken
hívül a távíró és
telefon stbsértetlen
állapotban
való átadását is biztosították. A járművek kérdésében a tárgyalásik
még nincsenek lezárva.
A román megszállás alól felszabadult országrésszel kereken 1840 km rendes nyomtávú
és mintegy 400 km keskeny nyomtávú közforgalmú vasútvonal tér vissza a M A V kezébe.
Ez a trianoni hálózat 28.7 százalékát teszi ki
és
százaiákkal több, mini a visszatért
Felvidék és Kárpátalja
vasúthálózata
Volt.

A visszatérő vonalak jelentős mertékben
megjavítják Máramaros és Ugocsa megyék vasúti v o n a l ú i mert a Budapest—Királyháza közötti útvonal 55 kilométerrel megrövidül. További előnye, hogy
Szeged—Nagyvárad—Kolozsvár között közvetlen összeköttetésünk
lesz.
Ezekkel az előnyökkel szemben azonban, sok
nehéz feladat megoldása vár a MAV-ra. A legfontosabb és legsúlyosabb ezek közül a Székelyföld vasutai és a többi vonalak közötti
kapcsolat megteremtése. A Székelyföld forgalmi szükségletét egyelőre csak közbeiktatott
autóbuszjáratok és tehergépkocsik segítségével lehet kiszolgálni.
Az elmúlt 22 év alatt a románok Erdélynek hozzánk visszatérő részében mindössze
Besztercenaszódnál építettek ú j Vasúti vonalakai

Szeptember 9-én reggel 8, d- n. 4 és este 7
órakor ismét nyilik egy-egy tanfolyam. 10-én
kezdődik a gyorsírótanítói
szaktanfolyamBeíratás egész nap. Keresztény tanerők. C í m í
Horváth Mihály-utca 3.

mennyiségben értendők. Zsír 1.98, h á j 2 pengő,
zsírszalonna L88—1.90, sózött szalonna 192, sózott szalonna mázsánkinti tételben 1.85,
Az árdrágításokkal kapcsolatosan egyidejűleg áruelrejtések miatt is futottak be följelentések a rendőrségre. A panaszosok legnagyobb
része közpénzen fenntartott
intézet. A feljelentők előadták, hogy még hónapokkal ezelőtt kötöttek le árut möstani szállításra. Megbízottaik a napokban jelentkeztek az áruért. A kereskedőktől azonban azt a választ kapták, hogy
az áru időközben elfogyott, vagy magasabbra
szökött fel az áfa. Az ilyen esetekben a rendőrség azonnal intézkedett s minden esetben felszólította a kereskedőket, Hogyha nem is tudják az egész lekötött árut leszállítani, legalább
méltányossággal járjanak el a közpénzen fenntartott intézetek kéréseivel szemben

Egyhónapi fogházra ítélték
a züllött texülmórnüköf,
aki számlájának kiíizetése nélkül akart
„ m e g i ó g n " a szállodából
(A

Délmagyarország

munkatársától)

Fel*

ber Géza 32 éves budapesti textilmérnök Csalással vádoltan került csütörtökön a törvényszék Habermann fellebbviteli tanácsa elé. A
vádlottat a tárgyalásra Szolnokról fogházőr
vezette elő. A személyi adatok kikérdezésekből
kiderült, hogy a textilmérnök csalásért és sikkasztásért közel 10 esztendőt töltött
különböző
fegyintézetekben. Felber jeleneg is kisebb fogházbüntetését töti a szolnoki fogházban.
Kiderült az is, hogy a textilmérnök valamikor jobb
napokat látott, az egyik budapesti textilgyár
jólkereső mérnöke volt és mint a gyár megbízottja több külföldi utazást tett.

Felber Géza április 17-én Gergely György
nevű
barátjával együtt megszállt a szegedi
A hálózat megnövekedése szükségessé lette,
bogy a szervezetben is kiegészítések történje- Royal-szúllóban, ahol az egyik elsőemeleti kétnek". I g y Kolozsváron ú j üzletvezetőséget, szobás lakást vették ki. A tektilmérnök és baNagyvárndon. Szatmárnémetin és Marosvásár- rátja m á r három napja laktak a Royal-szállóhelyen forgalmi főnökségeket állít fel a MAV. ban. amikor a portás benyújtotta nekik a Hotelszámlát Felber különböző ürügyekkel térf
ki a fizetés elől. Azt mondotta, jelenleg ninCa
pénze, de barátja, akinél pénze van, minden
percben hazajöhet és akkor kifizetik az egész
számlát. Április 22-én azután Gergely végleg
ideje
I eltávozott a szállóból s a portásváltás
alatt Felbef is el akarta hagyni a hotelt. A portás azonban még emlékezett hogy a tcxtilmérnök nem fizetett ezért elvette bőröndjeit. FelII törvényszék uzsorabirésága elé Kerülnek az árdrigiték
ber később mégis eltűnt a szállóból, mire Tschapek György portás Csalás miatt megtette ellene
(A Délmagyarország
munkatársától)
A m i n t lapotokat egyes szegedi mészárosok és hentea feljelentést. Az ügyet elsőízben nemrégiben
ismeretes, a bús- és zsírárak alakulása körül sek arra igyekeztek felhasználni, hogy a napitárgyalta a szegedi járásbíróság és Gergelyt
jóval magasabban
árusították
a liúsneegészen a legutóbbi napokig a legnagyobb bi- árnál
biintetőparnncesal 80 pengő pénzbüntetésre, míg
pedig a zsírt és a zsírnak
zonytalanság uralkodott. A hentesek és mészá- műeket, különösen
Felbert egyhónapi fogházra ítélte. Felbef aZ
rosok tekintve, hogy az országos árkormány- való szalonnát. Emiatt azntán számos szegedi
ítélet ellen fellebbezést jelentett be a törvénybiztos, illetve annak helyi megbízottja a pol- húsipari kereskedő ellen árdrágítás miatt fölszékhez.
gármester nem maximálta a hús- és zsírárakat, jelentés futott be az ügyészségre. Az ügyészség
A csalással vádolt textilmérnök ártatlansávégett
megkülnem tudták, hogy a hús- és zsírneműeket mi- a följelentéseket nyomozás
gát
hangoztatta a törvényszék előtt Azt adta
lyen áron árusíthatják. Ebben az ügyben a dütte a Tendőségnek.
elő,
hogy 100 pengő készpénzzel érkezett Szehúsipari szakosztály küldöttségileg is fölkeA
rendőrségen
zárt
ajtók
mögöff
most
kezdgedre.
Itt összetalálkozott Gergellyel, aki melreste a polgármestert, akinek közbenjárására
vádolt kereskedők és
léje szegődött és az 5 pénzén élt. Pénze fgy két
az árkörmánybiztos megállapította a legmaga- ték meg az árdrágítással
kihallgatását.
A feljelentettek
nap alatt elfogyött. Tsehaoek Gvörgv portás
sabb árakat. A búsipari szakosztály elégedet- sert áthidalók
között
több
ismert
húsnagyiparos
és
kereskedő
-^mondotta, horrv Felber állandó vendége volt
len volt az ármegállapítással és áremelést kért.
szerepel.
Ügyük
tárgyalására
8
közeljövőben
a
szállónak. Tudta, hogy a vádlottnak van
Kérésüket azzal indokolták, bogy az élő állatokerül
sor.
nénze.
mert többször a hajnali órákb'an iftasau
kat jelenleg igen magas áron lehet kapni és a
tért haza.
jelenlegi árak mellett csak deficittel dolgozTekintve, hogy a nagyközönség aagyrésze
hatnak. A húsiparosok kérését azonban az ár- még most is tájékozatlan a megállapított zsírA törvényszék ezután csalásban 'mondottá
ikormánybiztos elutasította.
árakról az alábbiakban közöljük a legmaga- ki bűnösnek a vádlottat és ezért jogerősen egyA húsárak körül uralkodott bizonytalan ál- sabb zsírárakat. Az árak kilogrammonkinti hónapi fogházbüntetésre
ítélte-

Őrtfrágifók és árueErejfők Kihallgatása
a szegedi rendörségen

