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II kereskedők 
és a szegedi paprika 

világhíre 
Megjegyzések egy nyilatkozathoz 

Kaptuk a következő sorokat: 

Nagyságos 
dr. Obermayer Ernő és dT. Szanyi István 

fővegyész uraknak, 
Szeged. 

A vasárnapi lapokban közzétett nyilatkoza-
taikra engedjék meg nekem, hogy a paprika-
kereskedelem részéről a következőket jegyez-
zem meg. 

A paprikakereskedelem, mely a szegedi pap-
rikából 60 év alatt 

világcikket 

nevelt, a termelőkkel és kikészitókkel ióban 
és rosszban együtt dolgozott és azokkal any-
nyira össze van forrva, hogy közibük éket ver-
ni — még ha egyesek annyira szeretnék is — 
nem lehet. A paprikakereskedelem nemcsak, 
hogy örömmel elfogadja a magasabb termelői 
árakat, hanem minden tőle telhetőt meg fog 
tenni, hogy a termelő a paprikát oly árban ad-
hassa el, hogy a termelési költségen felül, ner 
héz munkájának meg legyen a kellő haszna. 
Ezt a célt azonban — ha komolyan akarjuk 
és mögötte nem valami más rejtett szándék 
húzódik meg — el lehet érni minden közpon-
tosítás és egykéz rendszer nélkül, mely tervek-
kel a földmüvelésügyi miniszter ur őnagymél-
tóságát különböző helyekről évek óta — és 
mindig a gazdatársadalom nevében — ostro-
molják. Ha kimegyünk a termelők közé, meg-
győződhetünk arról, hogy azoknak csaknem 
100 százaléka minden kötött és korlátok közé 
szorított gazdálkodásnak ellensége. 

Mi robbantotta ki a paprika-érdekeltség iz-
galmát? Az, hogy a földművelésügyi minisz-
tériumban egymásután két „bizalmas" érte-
kezletet tartottak, melyekre egyes kiválasztot-
takat hivtak meg, de nem a paprikaérdekelt-
séget. Ha a paprikakereskedők nem szakembe-
rek a paprika termelése, vagy vegyi vizsgála-
ta tekintetében, annál inkább értenek azonban 
a paprika forgalomba hozatalához. Engedjék 
meg igen tisztelt Uraim, hogy méltán okot ad-
hat az izgalomra, ha két egymásutáni „bizal-
mas" értekezlet kapcsán, amelyeken paprika-
értékesitő problémákat tárgyalnak, 

nemcsak hogy a tapasztalatokkal 
bíró, szakavatott kereskedelem ta-
nácsát nem kérik ki, de még an-
nak szervét, a kereskedelmi és 

iparkamarát sem hivják meg. 

Az izgalom azonnal elül, ha a titkolódzás meg-
szűnik. 

A paprikakereskedelemnek meg van a maga 
célszerű tervezete, mely minden központi gaz-
dálkodás és tőkebefektetés nélkül lehetővé te-
szi, hogy a kikészitők, illetve a termelők a 
Hangva-tervben jelzett 1.40-es árnál (ami a 
mainál alacsonyabb) lényegesen magasabb 
stabil árat kapjanak. A kereskedelem várja 
azt, hogy őt komoly tárgyalásokhoz meghívják 
és meg van győződve, hogy a már évek óta 
vajúdó paprikakérdés 

a termelőkkel, kikészitókkel és mal-
mosokkal karöltve 

— közmegelégedésre fogja nyugvópontra hozni. 
Még csak azt kívánom megjegyezni, hogy 

állandóan „az értékesítés megszervezése" jel-
szó van felszinen. 

Az értékesítés Newyorktól—Aucklan-
dig meg van szervezve, 

iz elmúlt idényben (októbertől mostanáig) a 
'laprikaárak is állandóan egy nívón mozogtak, 
a kereskedelem pedig megfelelt feladatának, 
mert a piacra hozott készleteket elhelyezte. Ha 
zökkenők akadtak, ennek oka csak abban ke-
resendő. 

hogy — már második éve — a 
megfelelő exportkedvezményeket a 
kereskedelem nem szeptemberben 
— a szezon elején —, hanem feb-
ruár—áprilisban, az idény befejez-
tével injekcióként kapta meg ki-
sebb korlátolt mennyiségre, ami-
kor a spanyol verseny a külföldi 
szükséglet javát már az ősz elején 

lekötötte volt. 

Igen hálás vagyok az igen tisztelt Fővegyész 
urak nyilatkozatáért és remélem, hogy az az-
zal kezdeményezett komoly együttműködésnek 
meg lesz a kívánt eredménye. 

Szeged, 1936 március 23. 

Kiváló tisztelettel: R e i t z e r M i k i i t , « 
Szegedi Kereskedők Szövetsége Paprika Szak-
osztályának elnöke. 

D i v a t o s inganyagok, sífonok, vásznak, 
teljes kelengyék rendelésre is.. M PoUák T ^ s t V &rekn& l . Csekonics u. 

M r e f t 
Az idö 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 14.3, a legalacsonyabb 2.2 C A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 762.7, este 760.2. A levegő páratartalma 
reggel 75, délben 40 százalék. A szél iránya 
délkeleti, erőssége 1—3. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Élénk déli és délnyugati 
szél, változó felhőzet, több helyen, főként 
délnyugaton és délen futó záporesők, esetleg 
zivatar, az éjjeli lehűlés tovább gyengül, a 
nappali hőmérséklet nem változik lényege-
sen. 

Minden Aspirtn • tablettán 
a .,Baver" kereszt látható. 
Bayer '>ereszt nélkül nincs 
tehát Aspirlntabletta. Saját 
érdekünkben erre ügyeljünk. 

— A Feketeszén Gazdakör küldöttsége Shvoy 
Kálmánrál. A Feketészéli Gazdakör fennállásá-
nak 35 éves jubileuma alkalmálól díszközgyű-
lést tartott, amelyen vitéz dr. S h v o y Kálmán 
ny. altábornagy, országgyűlési képviselőt örö-
kös diszelnőkévé választotta. Az erről szóló ok-
levelet a gazdakör nevében C s á s z á r Rudolf 
elnök vasárnap adta át Shvov Kálmánnak, aki 
hálás szavakban mondott köszönetet a meg-
nyilvánuló bizalomért és szeretetért. Rámuta-
tott arra, hogy sajnos, vannak, akik díszokle-
velet pénzért vá«árolnak. Óva inti a gazdákat, 
gondolják meg. hogv kiket tisztelnek m ^ bi-
zalmukkal és kiVet választanak meg köri disz-
elnöküknek. Shvoy Kálmán ezután a nemzeti 
egvség fontosságáról " ó l t és szomorúan álla-
pította meg, hogy a tanvavilágban még mindig 
itt-ott biz^nvos széthúzás tapasztalható. F.r an-
nak tulajdonitható. hogv bizonvos apostolok je-
lentek meg a gazdák kőzött. — A kör tieyan-
rsak vasárnap tartotta márciusi ünnepségét, 
amelven az ünnepi beszédet dr H u n y a d i -
V a s Gergely országgyűlési képviselő, a kör 
diszelnöke mondotta. 

— Házasnág. Rosenberg Duczí Goldschmiedt 
Pál folyó hó 25-én délután 1 őrskor a szegedi 
zsidó tempómban házasságot kötnek. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

x Cukorbetegeknek Tresf arin-tápszprok Márkénál. 

— Petri Pál Szesieden. P e t r i Pál nv. kul-
tuszminiszter! í l lamtitkir Szegedre érkezett. 
ho<?v itt mint a Gvermekvédő Liga ügyvezető 
elnöke az ujszegedi szerb internátusban terve-
zett iskolaszanatórium fi evében megbeszélése-
ket folytasson. Hétfőn délben látogatást tett dr. 
P e t r á n y i Gvőző egyetemi magántanár kísé-
rd''1 -n dr. P á 1 f v József polgármesternél, aki-
vel hoí 'zabb ideig tanácskozott. Petri Pál 
valószínűleg kedden utazik vissza Budapestre. 

— Fischer Kézimunkaház. Kárász-ucca 12. 

— Gyomor- és bélzavaroknál, hasüregbell 
véipangásnál, étvágytalanságnál, szorulásnál 
feli Euvódásnál, gyomorégésnél, felbőfögésnól, 
szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 
egy-két pohár természetes „Ferenc József" ke-
serűvíz alaposan kitisztítja az emésztőuta-
kat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy 
a Ferenc József vizet még a hosszú idő óta fek-
vő betegek is nagyon szívesen isszák és álta-
lánosan dicsérik. Az orvosok ajánlják. 

STAUFFERPusztasajt világmárka 
Ezt kérje mindenütt I 

— Változások a szegedi rendőrkapitányságon 
Dr. S i p o s s Tibor rendőrtanácsost, aki nem-
régen került Szegedre és itt a kihágási osztályt 
vezette, értesülésünk szerint a kecskeméti rend-
őrkapitányságra helyezték át és ott a kapitány-
ság helyettes vezetője lesz. Néhány hónappal 
ezelőtt létesítették a fogalmazó-gyakornoki ál-
lásokat és ezek a gyakornokok, akik tulajdon-
képen egv rozettájukkal hadnagyi rangban 
vannak, Budapesten már meg is kezdték mű-
ködésüket. A belügyminiszternek az volt az 
elgondolása, hogy ezeket a gyakornokokat be-
osztja a vidéki kapitányságokhoz. Most értesült 
a szegedi kapitánvság arról, hogy nemsokára 
megérkezik Szegedre az első fogalmazó-gyakor-
nok és megkezdi szolgálatát. 

— „Képzőművészeti szemléletünk alakulásai". 
Ezen a cimen tartott előadást vasárnap délután 
a Dolgozó NŐk Klubjában Buday Gvőrgy arról, 
hogv az utolsó négy évtizedben miként alakult 
a viszony a művész és a közönség kőzött. A mű-
vésziét szociális funkcióia, mondotta, ezekben 
az évtizedekben igen gvér volt, mert az egyes 
polgárok lakásainak felékesítése és egvéni hiú-
ságainak kielégítése volt az uralkodó szem-
pont s így a művészek egyrésze kényszerítve 
érezte magát megalkudni és tucatmunkákban, 
alacsonvrendü önismételgetésekben ereiét elfe-
csérelni. Az utóbbi években már láthatókká 
válnak a kibontakozás jelei, a művészet egy-
szerűbbé és érthetőbbé válik, ismét alkalmassá 
arra, hogv a tömeghez szóljon Az előadást 
Budav k é k ü l ő ui fametszetsorozatának ismer-
tetésével feierte be. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állast kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 2 nvomdász. 8 szabó, 1 
anstol női szabó, 1 kovács tűzi, 1 fiatal lakatos, 1 
kifutó, 1 órás, 1 kosárfonó, 1' klszolgálónő, 1 hölgy-
fodrásznő vidéken. 10 hadigondozott téglagyárt 
munkás, eserepezök. 

— Famnnkások eyülése. A Magyarországi Famun 
kásolk "Országos Szövetségének szegedi csoportja 
26-án, csütörtökön este fél 6 órakor a Munkásott-
honban (Hétvezér-ucca 9.) évi rendes közgyűlést 
tart, melyen a famunkások gazdasági helyzetét 
Lájer Dezső titkár ismerteti. 

—. A Fodrászok összetartás Clubjának márciusi 
ünnepélye. A Fodrászok összetartás Clubja vasár-
nap este a felsővárosi Ujváry-vendéglftben ren-
dezte márciusi ünnepélyét, amelyen igen szép szám-
mal jelentek meg a tagok. Társaisvacsora vezette 
be az ünnepséget, amelynek szónoka B á l i n t Gyu-
la Sándor tanár volt. Felszólaltak még A n t a l 1 

Dénes Iparostanonciskolai igazgató, dr. L u g o s s f 
Döme V e r e s Károly és még számosan, mig B á-
r á n v PMné. S á n t h a Panni és B á r á n y Pál 
szavalatokkal szerepeltek tz ünnepségen, amelyet 
tánc fejezett be. 

— Már a gyermekek fogait is tisztítani kell er-
re alkalmas fogpéppel. Az Odol fogpép fertőtlenít 
és alaposan tisztit anélkül, hogy megtámadná a 
fog zománcát. 


