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Rekord Arak után 

bonyodalmak a szegedi cseresznye 
exportpiacán 

A külföldi piacokon mutatkozó nagy kinálat leszorította 
a szegedi piac árát 

Rendőri asszisztencia a piaci rend biztosítására 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Az 
idei gyümölcskampány első hulláma, a cseresz-
nyeértékesités, most érte el csúcspontját a sze-
gedi piacon. A termés nagysága ós minősége 
felülmúlja, még a legrózsásabb várakozásokat 
is. Esztendők óta nem termett a szegedi gyü-
mölcsösökben olyan sok ée olyan nagyszerű 
minőségű cseresznye, mint az idén. A szegedi 
piacra szinte végeláthatatlan kocsisorok szál-
lítják az értékes termést, amely nagyszerű pia-
cokat nyitott meg a külföldön az exportőrök 
számára. Az árak függetlenül a termés ée a 
Kinálat nagyságától, magasra emelkedtek. Az 
''lmult napokban az exportörök nyolcvan fillér-
jével szedték a jobb cseresznyefajták kilóját és 
a vásárlók között olyan hatalmas verseny fej-
lődött ki, amely már-már irreális magasságokba 
verte fel az árakat. Mindaddig nem is volt sem-
mi baj, mig a külföldi piacon versenytárs nél-
kül aralkoaott a magyar cseresznye, amely a 
kedvező időjárás következtében az idén koráb-
ban ért meg, mint más esztendőkben. 

A szegedi cseresznyetermés Ausz-
triában találta meg a legjobb pia-

cát. 

\z exportőrök szinte korlátlan mennyiségben 
szállíthatták Bécsbe a szegedi tanyákon és a 
hegedi piacokon összevásárolt árut és arány-
lag jó áron értékesíthették. Nemrégen az 
osztrák piac két schillinget is fizetett a neme-
sebb fajtájú gyümölcs kilójáért. Időközben az 
osztrák piacon is jelentkeztek a versenytársak 
és máról-holnapra esni kezdett a magyar cse-
resznye ára. 

A szegedi piacon ezzel szemben javálan állt 
M verseny a vásárlók között. Tulajdonképen 
három érdekeltség szállta meg a szegedi piacoi, 
a szegedi exportőrök, az egyik kecskeméti px-
portcég és egy külföldi érdekeltség képviselni. 
A szegedi exportőrök ügyeltek arra, hogy re 
szoruljanak ki a szpgedi piacról és kielégithe?-
sék ugy a szegedi gazdák, mint a külföldi ren-
delők érdekeit, Az árakat tartották is egészen 
az utolsó pillanatig"; amig nagyobb veszedelem 
nélkül tarthatták. Ennek volt a következménye 
az, hogy hétfőn még hetven-hetvenöt fillér 
volt az ára a cseresznyének, de következménve 
volt az is, hogy 

a szegedi f«sva®ztók számára szin-
te megfizethetetlen magasra szök-

tek fel az árak. 

Hétfőn azután egymásután kapták meg az 
exportőrök az értesítést, hogy a bécsi piac 
már mm garantálja az árakat. A legjobb cse-
resznyéért sem fizetnek többet a bécsiek egy 
schillingnél, az exportcélokra szánt áru-
ért igy a szegedi vásárlók nem adhatnak ötven 
fillérnél többet. 

Az idegen exportőrök versenye igy 

majdnem versenyképtelenné tette 
a szegedi cseresznyét 

és a gazdákat már-már az a veszedelem frnve-
gette, hogy megszűnik a vásárlás és elodhatat-
lanná válik az a gyümölcsmennyiség, amelyet 
a biztos értékesítés reményében hoztak be a 
piacra. Az érdekeltek az ntolsó pillanatban fel-
ismerték a veszedelmes helyzetet ée igy 

a keddi piacon silíeriilt normális 
árat kialakítaniuk. 

! Az exportőrök kedden ötven-ötvenöt fillérnél 
! nem igen fizettek többet a cseresznyéért. 

Az árak ilyen alakulása természetesen csa-
lódást okozott a gazdák körében, akik nyolc-
mn-kilencven filléres árakra számítottak. Va-

i laki ezután kitalálta, hogy az exportőrök, mind 
a három érdekeltség, 

kartellbe léptek és kimondották, 
hogy ötven fillérnél többet nem 

adnak a cseresznyéért. 

Egyesek már azt is tudni vélték, hogy az ex-
portőrök között titkos kartellszerződés jött 
létre, amelynek értelmében mindegyiknek bizo-
nyos összeget kellett, biztosítékképen befizetnie 
a. közös kasszába azzal, hogy abban az esetben, 
ha többet fizetne a cseresznyéért, a biztosité-
kát elveszíti. 

Dr. Pá 1 fy József polgármesternél ilyen érte-
lemben konkrét panaszt emeltek é6 

a polgármester azonnal elrendelte a 
vizsgálatot. 

és magához kérette dr. Temesváry László tb. 
fogalmazót, piacbiztost 06 tájékoztatta magát 
a helyzetről. Dr. Temesváry László jelentésé-
ből kiderült, hogy kartellről nem lehet be-
szélni. mert hiszen az exportőrök kedden sem 
vásároltak azonos áron. Bejelentette azonban 
Temesváry, hogy 

a piacon mutatkoznak bizonyos 
visszásságok, 

amelyeknek káro6 hatását nem annyira a gaz-
dák, mint inkább a helyi fogyasztók érzik meg. 
Az exportőrök egyes túlbuzgó megbízottai 
ugyanis megsértve a piaci szabályrendeletet, 

j vem várják meg. amíg a termelő a piacra ér? 
| és ott kirakja a portékáját, hanem a kocsija-

dé mennek és útközben kötik le blokkokkal az 
| áruját. Igy a piaeon már szabad eladó cse-
i res^nye nem igen volt és ami volt, az is eilá-
' nyabb minőségű és a szegedi fogyasztók csak 

ezt vásárolhatták meg, még pedig magas áron. 
Az ..elővásár 1ók" a kora hajnali órákban a hid 
közelében helyezkedtek el. msrt a legtöbb cse-
resznyét. Újszegedről hozzák a városba és itt a 
hídfőnél kötötték le a kocsin hozott gyümöl-
csöt. 

A polgármester körbejárására 

a szerdai piacot nagyobb rendőri 
készültség fog ja megszállni. 

hogy az ilyen szabálytalan vásárlásokat meg-
akadályozza. 

Kedden, a, déli órákban, az a hir terjedt el, 
hogy a város hatósága hatalmi eszközökkel 
kíván belenyúlni a piaci árak kialakulásába. 
Ezzel kapcsolatban beszéltünk több szegedi és 
Szegeden tartózkodó exportőrrel, akik a legha-
tározottabban kijelentették, bogv közöttük 
semmiféle kartel szerződés nem jött létre, a 
cseresznyéért mindig annyit fizettek és fizet-
hetnek a jövőben is, amennyit a.z exportlehető-
ségek elbírnak. Diszpozícióikat Bécsből, ottani 
megbízottaiktól, képviselőiktől kapják és ezek-
hez kell tartaniuk magukat. 

A bécsi piacon esnek az árak. 

mert a magyar cseresznye már nem áll verseny-
társ nélkül és nagvmennyiségben szállítják 

Ausztriába máshonnan is a gyümölcsöt, ha te-
hát versenyképességüket és a szegedi áru ér-
tékesítésnek lehetőségét fenn akarják tartani, 
akkor a bécsi piac áraihoz kell igazodniuk. 

Az exportőrök kijelentették azt is, hogy 
megítélésük szerint 

az ötven filléres átlagár reális, 

sőt szerintük reális lenne még lényegesen ki-
sebb termés esetében is. Végül hangsúlyozták, 
hogy semmi kifogásuk nincs a piac hatósági el-
lenőrzése ellen, de ha ez az ellenőrzés olyan-
értelmű beavatkozással járna, amely irreális 
árakat iparkodna az exportőrökre kényszerí-
teni, könnyen megtörténhetik, hogy a szegedi 
gyümölcs elveszíti a külföldi piacokat, mert 
az exportőrök kénytelenek lennének beszüntetni 
a vásárlásokat, vagy pedig az ország más részei-
ben vásárolnák össze exportképes áron a gvü 
mölcsöt. Ennek pedig kihatása lehetne 

a barack- és az almaexportra 

is, pedig Szeged mindkét gyümölcsfajtából re-
kordtermésre számíthat az idén és mindkét 
gyümölcsfajtát óriási exportlehetőségek kecseg-
tetik. 

Értesülésünk szerint az exportőrök aggodal-
mának komoly alapja nincs, mert a, város ha-
tósága csupán a piacok rendját kívánja a szi-
gorúbb ellenőrzéssel biztosítani, de a kereslet 
és kinálat viszonyától függő normális áralaku-
lásba — ha csak valami rendkívüli szükséges-
ség ezt nem teszi kívánatossá — semmiképen 
sem szól bele. 

fl vádlottak elégtételt 
adtak 

Wmchkler Istvánnak 
a kereskedelmi miniszter sajtó-

perében 

Budapest, junius 9. Abban a sajtóperbea. 
amelyet W i n c h k 1 e r István kereskedelmi 
miniszter indított K o r m u t h Péter magán-
tisztviselő és dr. B á r k á n y i József, az egyik 
szélsőjobboldali lap felelős szerkesztője ellen, 
kedden folytatta a budapesti törvényszék a fő-
tárgvalást. Az inkriminált cikk többek között 
azt állította, hogy a miniszter titkára volt a 
kommuniz uus idején a külügyi népbiztosnak 
és hogy „a külkereskedelmet zsidókézre juttat-
ta." A tegnapi tárgyaláson a tanuk megcáfol-
ták a vádlottak állításait 

A keddi tárgyaláson megjelent Wi n c h • 
k 1 e r István kereskedelmi miniszter is, hogy 
tanúvallomást tegyen, erre azonban_nem került 
sor, mert a vádlottak bocsánatot kértek a mi-
nisztertől. aki azt azután a főügyésszel folyta-
tott hosszas tanácskozás után elfogad'.a. 

Amikor a tanácselnök megnvitotta a tárgya-
lást, felállott a védő és a vádlottak nevében 
nyilatkozatot olvasott fel. A vádlottak kijelen; 

tették, hogy Winchkler István kereskedeln* 
miniszter ellen irt cikkükben foglaltak nem fe-
dik a valóságot. Eszerint nem való, hogy „a ke-
reskedelmi miniszter játszotta volna zsidókéz-
re a magyar külkereskedelmet", éppen az ő 
működése alatt emelkedett a keresztény érde-
keltségek száma. Sajnálatukat fejezik ki a vád-

BELVAROSI MOZI Szerdán és csütörtökön 

BABOON4 
Végig magyarul beszélő nagyszabású dzson-

gel film. > 5, 7, 9 

"SZÉCHENYI MOZI Szerda, csütörtök 

IRENE DUNNE és VAR KON YI MIHÁLY 
grandiózus filmje 

R O B C R T A 
A legragyogóbb zienés film 5,7,9 

Korzó Mozi "Szerda, csütörtök 

A naoyherceo p^n/fiqyei 
Vigj. 9 felv. Fős*. THEO LINGEN. Azonkívül: 

A BOR 
Gárdonyi remek filmen, fffea Jávor Pál, Ró-
zsahegyi Kálmán stb. 5-től folytatólag 


