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Baltazár Dezső 
a ravatalon 

Debrecen, augusztus 28- Pénteken délelőtt 
megnyitották a debreceni református kollégium 
kapuit és a diszterem közepén felravatalozott 
iivegfedelü koporsóban a nagyközönség reggel 
9 órától megtekinthette az elhunyt nagv püs-
pök holttestét. 

A szombati temetésen a kollégiumból a re-
formátus leikészek vállukon viszik át a kopor-
sót a nagytemplomba, ahol gyászistentiszte-
let lesz. Debrecenbe rendkívül sokan érkeznek 
a temetésre. Eddig már több küldöttség jelen-
tette be részvételét az ország minden részéből, 
még egyre érkeznek ujabb jelentkezések. Az a 
helyzet, hogy az Ötezer főnyi közönség befoga-
dására alkalmas nagytemplom is szűknek bizo-
nyul a gyászistentiszteleten résztvenni akarók 
befogadására. A hivatalos képviseletek, vala-
mint az ország különböző vidékeiről bejelen-
tett küldöttségek és csoportok teljesen megtöl-
tik a templomot ós a rendezőbizottság ugy in-
tézkedett, hogy a debreceni közönség a nagy-
templom előtti téren helyezkedjék el. ahol me-
gafonokat szerelnek fel. 

Letatíóztattafc 
négy szovjet tábornokot 

London, augusztus 28. A Daily Express a 
következő, Varsóból keltezett jelentést közli: 

— A szovjet titkos rendőrségének főnöke 
hosszabb tanácskozást folytatott Sztálinnál. 
Sztálin a tárgyalások alapján felhatalmazást 
adott a titkcs rendőrség főnökének arra, hogy 
saját belátása szerint tartóztasson le minden-
kit, akit Sztálin ellenségének tart. 

— Az első lépés négy magasrangu tisztnek. 
még pedig, Schmidt, Szapojnyikov, Kuznye-
cov és Tuljin tábornokoknak letartóztatása 
volt. Ugy látszik, hogy a hedsereg kebelében 
összeesküvést szőttek, amelynek célja Vorosi-
lov hadügyminiszter meggyilkolása volt. A 
Kremlbe érkezett jelentések szerint a Szovjet-
unió egész területén terjesztik a zendülésre 
felszólító röpcédulákat. 

Magyarország—Ausztria 
2:2 

a s a k k - o l i m p i á s z o n 

München, augusztus 28. A sakkolimpiászon 
pénteken-került sor a 15-ik fordulóra, amely-
nek során Magyarország csapata 2:2 arányban 
végzett Ausztria csapatával-

Ezután lejátszották a sakkolimpiász 16-ik 
fordulóját, amelyen Magyarország 3.5—1.5 
arányban győzött Hollandia ellen. 

Belvárosi Mozi Szombaton és vasárnap 
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VIRZO ARINA 
nagy cirkuszdráma W A L L A C E BERRY-vel 

5, 7, 9 

Széchenyi Mozi 
Ma és mindennap 

Az nj szezon első kimagasló f i l m j e ! ! ! 
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izgalmas bűnügyi töi-ténet, a főszerepben 
HANS ALBERS. ki ebben a szerepében színé-
szi pályájának leggrandiózusabb alakítását 
nyújtja. 5, 7, 9 

Intézeti 
fiuk és leányk 

k é s z e n é s r e n d e l é s r e 

L A M P E L és H 

kelengyék 
tk részére 
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Megszűnik a Széchenyi-téri 
paprikapiac 1 

Eiíünteftk a zsákokat, csak „kizacskózva" szabad órusifani 
— Asszonyküldöttség a polgármesternél 

(A Délmagyarország munkatársától•) Pén-
teken délben asszonyokból álló küldöttség járt 
a városházán, a polgármesterrel kívántak be-
szélni. Tizenhat asszonyból állott a deputáció, 
mint később kitűnt, az asszonvok a Széehe-
nyi-téri piacon árulnak paprikát. Nagy sérel-
mük van a paprikaárus asszonyoknak, a pap-
rikarendelet ugyanis megtiltotta, hogy nyitott 
zsákokból kimérve árusíthassák a paprikát. 

A Széchenyi-téri paprikapiacnak hosszú év-
tizedek óta ezek a jellegzetes piros paprikás-
zsákok adták meg különleges szegedi jellegét. 
Számos festőművész örökítette meg a paprikás-
asszonyokat és az idegenek, akik megfordul-
tak Szegeden, sohasem mulasztották el, hogv 
fotográfiát készítsenek a Széchenyi:téri pap-
rikapiacról. Legutóbb egy angol hölgy járt 
Szegeden, első utia a Széchenyi-téri paprika-
piacra vezetett, ahol számos fotográfiát készí-
tett, hiszen ilyen piac csak Szegeden látható. 
Később elmondotta, hogy már Londonban 
ajánlotta neki egy ismerőse: feltétlen nézze meg 
a különleges szegedi paprikapiacot, 

A paprikarendelet most ezt a piacot meg-
akarja szüntetni azáltal, hogv a nyitott zsá-
kokból való kilónkénti kiárusítást megtiltja. 
Ennek az érthetetlen intézkedésnek az az in-
dokolása, hogv a nyitott zsákokban lévő pap-
rikát — nehezen lehet ellenőrizni. Évtizede-
ken át igy árulták a piacokon a paprikát és 
sohasem volt semmi baj. A Széchenyi-téren 
nem is emlékeznek arra, hogy valakit is elitél-
tek volna, a piaci árusok közül, mert nem meg-
felelő volt a paprikája, Most mégis eltiltotta 

a rendelet a zsákokat és ehelyett arra akarják 
kényszeríteni a paprikás-asszonyokat, hogy 
már előre kimérve, pa,pirzacskóban árulják a 
paprikát. 

— Százéves örökségünk az a szokás, ami a 
paprikapiacon volt mindeddig, — panaszolták 
az asszonyok, akiket a tanácsteremben foga-
dott a polgármester. Igy árulták a paprikát 
elődeink is mindig, sohesem volt belőle baj. 
Ne akarjanak most tönkretenni bennünket! No 
háborgassanak minket, hagyják meg a régi 
szokást. , 

— Tessék elhinni, nem olvan ió üzlet a pap-
rikaárusitás, — mondotta a másik asszony. 
Nagyon keveset kerestünk eddig is. ha pedig, 
zacskózva kell árusítanunk, akkor meg sem-
mit sem kereshetünk. Mit akarnak tőlünk . . . 

A polgármester csittitani próbálta az elke-
seredett asszonvdeputációt és azt mondotta, 
hogy a rendelet intézkedik igy. nem tehet el-
lene semmit. 

Az asszonyok ekkor arra kérték a polgár-
mestert, felterjesztésben kérje a földművelés-
ügyi miniszteri, hogy legalább 25 kilós zsá-
kokból engedélyezze az árusítást. Ha pedig 
erre sem volna mód, akkor — ha muszáj — 
megelégednének az 5 kilós zsákokból való áru-
sítással is, de ne tegyék őket tönkre azzal, 
hogy kizacskózva kelljen eladniok a paprikát. 

A polgármester meghagyta a Reputációnak, 
hogy adják be a kérelmüket írásban és azt 
pártoló javaslattal azonnal felterjeszti a mi-
niszterhez. 
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SZOLO; 12 FILLÉR 
ŐSZIBARACK: 20 FILLÉR 

50 százalékkal esett a gyümölcs ára — Panaszok a Mars-téri piacon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomorú 

napja volt pénteken a Mars-téri kocsipiacon a 

termelőknek. Behozták a sok szép szőlőt és alig 

kaptak érte valamit. A legszebb, legprímább sasz-

la szőlőt 12 fillérért vásárolták meg, a legkiválóbb 

barackért pedig csak 20 fillért adtak és nem is vet-

tek fel minden mennyiséget, válogattak az áru-

ban. A pénteki piac nagy elkeseredést okozott a 

lermelők között. 

A gyümölcspiacon a kitűnően sikerült kajszin-

barack után jelenleg nagy az elégedetlenség. Az a 

helyzet, hogy a gazda hiába termeli a szebbnél 

szebb gyümölcsöt, nem tud árat elérni. Idén igen 

jó minöségii gyümölcsöt hoznak piacra ,a termelők, 

még sem tudnak semmire sem menni, mert nincs 

megfelelő ára a termeivényüknek. Ha ez országos 

jelenség volna, akkor a termelők is megnyugod-

nának, azonban azt kell látniok — és ezt állandóan 

hangoztatják—, hogy másutt magasabbak az árak, 

mint Szegeden. Kecskemétet emlegetik, áhol a vá-

ros már kora hajnalban megérdeklődi a külföldi 

piacok helyzetét a Külkereskedelmi Hivatalban és 

még a piac megkezdése előtt közlik a gazdákkal, 

hogy mennyiért adhatják el portékájukat. Ezen az 

áron alul azután nem is lehet vásárolni Kecske-

méten. Akinek nem sikerült eladnia gyümölcsét, 

viszi a városi szeszfőzdébe és ott értékesiti. Így 

történt a nagy barackkampány idején is. A kecs-
keméti szokásnak tulajdonitható, hogy egyre több 
és több kecskeméti kereskedő látogat el a szegedi 
piacra, ahol azután valósággal diktálják az árakat 
és még boldog lehet az, aki eladhat. 

A szegedi piac jelenleg a nyilt spekuláció szin-
tere. Mint emiitettük, a legkiválóbb minőségű sző-
lőt 12 fillérért, a hasonló minőségű barackot 20 
fillérért vásárolták. A gyümölcsízek szerint na-
gyon olcsó, mert hiszen a gyengébb minőségű áru 
ára a prima áru árának fele, vagy még annyi sem. 
Ezzel szemben a gyümölcs mégis drága, ha a fo-
gyasztó akarja megvenni. A prima szőlő ára pén-
teken a fogyasztó részére 40 és 50 fillér volt ki-
lónkint. 

Pénteken délelőtt meglátogattuk a Mars-téri 
termelői piacot. A termelők elkeseredetten pa-
naszkodtak. Az egyik gazda a következőkben vi-
lágította meg a helyzetet: 

— Mindenki várja a nyarat, mert nyáron * 
helyzet lényegcsen megjavul, van gyümölcs bő-
ven és könnyű módon hozzájuthat a legszegényebb 
osztály is a gyümölcshöz, amely finom táplálék 
Ezzel szemben tessék megnézni a szegény ember 
szatyrát, alig visznek haza gyümölcsöt és ha visz-
nek is, az hullott, férges portéka, mert csak >zt 
tudja megvásárolni A jó portékát összevásárol-


