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A növényvédelmi iroda 
és a paprika 

Nemsokára 15 éves jubi leumát ünnepl i 
a Gyógynövényvédelmi Iroda. Annakide-
jén az iroda azért létesült, hogy a paprika 
ügyét előmozdítsa. Örömmel kell megálla-
pítanunk, hogy, mozdítás történt, ameny-
nylben a növényvédelmi iroda az őrölt 
paprikamintákat a vegyvizsgáló ál lomásra 
szállítja. Ezen tevékenykedésért 220.000 
pengő kiadás van előirányozva az á l lami 
költségvetésben és az igazságnak megfele-
lően meg kell á l lapítanunk, hogy ezen 
ősszegért a mintákat pontosan beszolgál-
tatják és az á l lami vegyvizsgáló ál lomás 
által végzett munka után azzal mozdít ják 
elő a paprika ügvét, hogy gyönyörű kivi-
telű címkékkel lá t ják el a paprikazsáko-
kat. 

Ezen tevékenységnek" lebonyolításához 
Budapesten központi irodát kell fenntar-
tani, valószínűleg igen szerény fizetésű 
igazgatókkal és személyzettel, amelv kö-
rülménvt az is alátámsztia, hogy a nö-
vényvédelmi iroda igazeatóia nyugalma-
zott miniszteri tanácsos akiről nem téte-
lezhető fel, hogv álláshalmozó, tehát való-
színűleg a minisztori tanácsosi fizetést egy 
szerénvebb dotációju fizetéssel cserélte fel. 

Természetesen a hatalmarsi kiadásokat 
fedezni kell és ez az a pont. ahol a papri-
kások anvagí felkészültsége nem tud lé-
pést tartani. Hogy csak egy szerény pél-
dával i l lusztráljuk a helvzetet, a bonvo-
Inlt mintaszállitási és zsákeimke felerősí-
tési tevékenység, a paprikát annvíra meg-
drágítja, hogy az addig, amíg fogya^tásra 
alkalmas csomagolásban például Wienbr 
eljut, csak növénvvédelmi illetékekben ki-
lón 'k int 30 fillérrel, mázsánkit 20 pennővel 
van megterhelve, ami a mult esztendőben, 
amikor a paprika jórészt ki logramonkint 
ftO filléres egvségáron mozgott. 33 eou-
harmad százalékos megterhelést jelentett. 
Nem tartjuk kétségesnek, hogy az ilyen 
csekély teher alkalmas arra, hogy hat-
hatósan előmozdítsa az exoortot. 

Kétségtelenül nem a rendelet céljait 
szolgálja az iroda ma i helyzete, mert egy 
ilven megterhelés nlk'almas arra. ho<rv nz 
exportot meggátolja. Tehát a növénv'é-
'delmi iroda sürgős reorganizálásra szorul 
¡olvképen. hogv a papr i^akér^és hatáskö-
réből kikapcsol tassék. Nem lát juk be egv 
Budapesten székelő központi i rodának 
szükségességét, m ikor a növényvédelmi 
iroda által vészét* teljesítmény semm'i-
'esetre sem kiv'dn központi irányítást, mert 
hiszen a most megalakult panrp-aszövetsé-
gek is. Szegeden és Kalocsán, tel'osen füg-
getlenül egymástól működnek , holott sok-
kal fontosabh 'és több' adminisztrációt 
ígénvlő teendőket hivatottak ellátni. 

Miután minden fillér, amely a gazdák 
zsebéből a növényvédelmi iroda köz-
pont jához vándorol , a város vérkeringé-
séből vonatik ki, kívánatos volna, hogv 
Szeged városa vegve át a növénvvédelmi 
iroda funkcióját, miáltal a költségek egv-
ő i ^ é T csökkenthetők volnának és 22^.000 
pengő helyett. mlnte<rv 40.000 pengőért 
ligvnnaz a cél: a papr ikamintákuak a mal-
mokból a vegyvizsgáló állom'ásra' való 
szállítása, volna elérhető. 'A. S. 

Kerékpár és moforkeréknár-
iavitómiihelvt nyitottam ¡KJ* 
UCC8 7 . t i . alatt (Széchenyi Mozival szembeni 
VAllslolt mind. n e «nalon/lb« vtgi monMt. iratoijénheiwté»*, 
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korább nyári vetíírózsa burgonya 
1 má i t a 6 penqö. 

őszi vetürózsa burgonya 
1 mázaa S pnngö 

Nagy Albertnél, Valéria tér (Paprikapiao) 

Mozgalom az Idei húsvéti vásár 
sikere érdekében 

Április elsejére esik húsvét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi kereskedőtársadalmat élénken ér-
dekli az idei húsvéti dátum. Április else-
jére esik húsvét első niapja és tisztvise-
lők, akik elsején, vagy legjobb esetben 
31-én kapják fizetésüket, igy má r nem 
szerezhetik be húsvéti szükségleteiket. Az 
újév és húsvét közötti idő kereskedői szem-
pontból mindig holt szezonnak számított, 
az idei azonban minden eddigi év rossz 
üzletmenetét megcsúfolta. A közönség, 
amely karácsonyra és újévre kikölteke-
zett, úgyszólván semmit sem vásárolt két 
és félhónap óta. A naptár állása azonban 
még azt a kevés reményt is meghiusítja, 
amit a kereskedők a húsvéthoz fűznek, ha 
valami megoldás nem kínálkozik. A nap-
tárt persze, nem lehet megváltoztatni, de 
arra van mód, hogy a tisztviselők ezúttal 
ne elsején és ne 31-én kaniák a fizetésü-
ket, hanem március utolsó hetében, 25-
én. Ezen a téren a városnak kell jó pél-
dával előljárni és megtenni a szükséges 
intézkedéseket, hogy a köziaaznatási alkal-
mazottak 35-én felvehessék illetményeiket, 
de akcióba léphet a kereskedelmi ésinar-
kamara, valamint a többi kereskedelmi 
és ipari testület abban az iránvban, hogv 
az állam is tegyen ezúttal kivételt és fi-

zesse ki járandóságát március 25 én. Bi-
zonyos, hogy a város és az ál lam példáját 
követnék a magánvál lalatok is és azok 
sem zárkóznának el a korábbbi kifizetés 
elől. Meg vagyunk győződve róla, hogyi 
a kereskedők és iparosok készséggel te-
szik magukévá ezt az akciót, amelv alkal-
mas arra, hogy végre egy kis élete', hoz-
zon a tespedő kereskedelem és ipar éle-
tébe. 

A "mozgalom ügyében kérdést intéztünk 
dr. Tonelli Sándorhoz^ a kereskedelmi és 
iparkamara főtitkárához, aki a kővetkező-
ket mondotta: »A gondolat j ő 
és a kereskedelem szempontjából 
okvetlenül hasznos. Én azonban elegen-
dőnek tartanám, ha a fizetéseket két nap-
pal előbb folyósítanák. Az öt nappal előb-
bi fizetésfolyósitást azért nem gondolom' 
megfelelőnek, mert igy a tisztviselőkre öt-
hetes hónap gondjai nehezednének«. 

Varga Mihály, a kereskedők szövetség-
nek elnöke kijelentette, hogv a kereskedők 
a legnagyobb örömmel fogadják az ak-
ciót. A tisztviselőknek, ha előKb kanjáK 
meg pénzüket, lesz idejük és módjuk" a 
bevásárlások elvégzésére. A kereskedők 
olyan fogyasztótömeget, mint a tisztvise-
lők, nem nélkülözhetnek. 

Húsvéti sonkát *s£ Ribizsárnál 
kanhatja, Szentgyörgy n. 4-6 sz. Magvar sonka kg P 2. - Fffzniva'ó húsvéti sertéskolbász P 2.40 

Kijelölték a nemzetközi autóul 
szegedi szakaszát 

Szentmlhályteleknél le kell bontani egy iskolát 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

nemzetközi aütóut szegedkörnyéki szakaszá-
nak kiépítésére megtörténtek az előkészületek. 
A napokban a kereskedelmi minisztérium 
megbízottai jártak Szegeden és Alsótanyán, 
kijelölték a transverzális útvonal helyét! A 
legelső tervek szerint arról volt szó, hogy az 
országúttól eltérően az autóut nem fog átha-
ladni Szenmihályteleken, a város hatóságának 
képviselői azonban hivatkoztak arra a minisz-
teri megbízottak előtt, hogy Szetnmihálvtelek, 
mint paprikatermelő és feldolgozó hely, ide-
genforgalmi szempontból is érdekes, végül is 
a város érvei győztek és a transverzális autó-
ut érinteni fogja a községet is. 

Szentmihálvteleknél a nemzetközi autóut 
kijelölt vonalába beleesik egy elemi iskola 
épülete. Az iskola nem messze fekszik a régi 
úttól, mely éles fordulóval kikerülte az épüle-
tet. A minisztérium megbízottai ezt az éles 
fordulót akarják megszüntetni az uj ut építé-
sénél. Ezt azonban másképpen nem lehet vég-
rehajtani .csakis ugv. hogy az u j utvonalat 
azon a területen vezetik keresztül, ahol az is-
kola épülete áll. 

Miután a minisztérium megbízottai ragasz-
kodtak ehhez a megoldáshoz, nem marad más 
hátra, minthogy le kell bontani nz iskolát. Ér-
tesülésünk szerint az idei tanév befejezése 
után sor kerül az épület lebontására és ebből 
a kőrülménvből arra következtetnek, hogy sor 
keriil Kecskemét és Szeged, valamint Szeged 
és a trianoni határ közötti útvonal kiépítésére. 

Az iskola lebontása nem ütközik nagyobb 
akadályokba, mert nem messzire ettől a hely-
től van egv másik iskola, ugyhogv a tanítás 
szempontíríból akadállyal nem fog járni az 
énület elbontása. A város viszont értékesíteni 
akaria ezt a körülménvt és azt kérte a keres-
kedelmi minisztertől, hogv a lebontott iskola 
anvagát szállíttassa át Csorvára, ahol 6 kiló-
méteres körzetben nincs iskola és már régóta 

tervezik az építést. Talán sikerül megegyezni 
az állammal, hogy a lebontott épület anyagá-
ból Csorvánál iskolát építsenek. 

Hfli cipő gyik dísszel 

S-M 
S í l n n s 6.50 

Férfi clpfi, fekete 
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a z l n - s és fekete 

Minden pár garantált kézi munka 

„UN 10" cipőüzem 
Autóbusz állomásnál. so» 
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ügynöknő 
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a kiadóhivatalban. 
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