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Kötött paprikaforcpalom — 
exportárak nélkül 

4 legújabb hivatalos magyarázat és a paprika ára — 5—6 
pengő lesz a kislorgaZomban az ui ár? — Miért késik az 

eladási és az exportárak megállapítása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
egvre-másra megjelenő hivatalos közlések után 
a pénteki napon a paprikarendelettel kapcsolat-
ban ujabb hivatalos magyarázat jelent meg, 
amely szerint téves az a. beállítás, mintha a 
fogyasztók megterhelésével akarnák előmozdi-
ttani a paprikaexportot. Kijelenti a magyarázat, 
hogy a fűszerpaprika, fogyasztói ára. az öt pen-
ílöt távolról sem fogja elérni, sőt még a legki-
válóbb minőségű csemegepaprika ára sem lesz 
öt pengő. 

— A rendeletben foglalt intézkedésnek az az 
előnye — mondja a magyarázat —, hogv a 
fűszerpaprika fogvasztói árának lényeges eme-
lése nélkül tudnak fedezeti alapot teremteni a 
termelői ée a nagykereskedelmi ár közötti kü-
lönbségből arra a célra, hogy a paprikafelesleg 
külföldön értékesíthető legyen. 

A hivatalos magyarázattal kapcsolatban jól 
informált helyen a következőket mondották 
a Délmagyarjország munkatársának: 

— A magyarázat nem alkalmas arra. hogy 
az érdekelteket megnyugtassa. A termelői be-
váltás' árat meglehetős alacsonyan — mint is-
meretes 1 P 90 helyett — 1 pengő 70 fillérben 
és minőség szerint ennél kisebb árakban álla-
pították meg. de viszont a nagykereskedői 
árakat már 3.40-ben állapították meg a leg-
jobb paprikafajtánál. A kereskedőknek ehhez 
bruttó 20—25 százalékot kell hozzákalkulál' 
ni. Ez 70 fillérnek felel meg, igv 

egy kiló jóminőségü paprika ára 
legalább 4 pengő lesz. mire a sza-

tócshoz kerül. 

A szatócsnak — tekintve, hogv szétaprózva 
kell kiárusítani a paprikát — dekánként leg-
alább 2 fillért kell keresnie, igv 

a jóminőségü paprikának majdnem 
6 pengő lesz a kiskereskedői forgal-

mi ára. 

— Nagy sérelmük az érdekelteknek — mon-
dotta informátorunk —, hogv eddig csak két 
árat, a beváltásit és nagykereskedői árat álla-
pították meg. Azt az ígéretet kapták, hogy 
ezzel majdnem egv időben az eladási árat is 
megállapítják. Ez azonban érthetetlenül késik. 
Nagyon sérelmes ez a késlekedés, mert 

a paprikakereskedők egyáltalán nem 
tudnak tájékozódni 

és várakozó állásponton vannak, pedig ezek-
ben a napokban volna, éppen dolguk a papriká-
val. Ugyanígy 

nincsenek megállapítva az export-
árak sem. 

Augusztus 19. óta kötött forgalom van, de 
nincsenek exportárak ós M r a rendelet beval-
lott célja az, hogv az exportot támogassa, az 
exportkereskedőket megbénítja működésűkben, 
mert nem tudják értékesíteni paprikájukat. 

Dr. Tonelli Sándor, a, szegedi kereskedelmi 

. P r ó f é t á b a n 
Szent Isiván világos v. barna 

sör 
1 pohár . . 24 fül. 
1 korsó . . 40 fill. 
Esténként Sánlha Lajos énekel. 

és iparkamara főtitkára kérdésünkre a követke-
zőket mondotta a magyarázattal kapcsolatban: 

— Valószínűleg a hivatalos köröknek az a 
feltevése, hogy az 1 P 40 spanmg dacára — 
amely a beváltási ár és a nagykereskedői ár kö-
zött fennáll — az az ár, amelyen a paprika 
a fogyasztóhoz fog jutni, nem lesz nagyobb a 
mostani fogyasztói árnál. A rendeletről még 
nem lehet végleges véleményt alkotni, 2—3 

l r N otieii haia non í M e z t e í * 
KNITTEL, Kárász-u. 5. 

. Alakításokat modellek után vállalunk » 

hét kell ehhez, amikor a rendelet egész hatása 
érezhető lesz. Eddig még 

az a kérdés sincs eldöntve, hogy 
maximálni fogják-e a kiskereskedői 

árat és a fogyasztói árat. 

vagy pedig a. földművelési miniszter nem él a 
rendeletben részére biztosított felhatalmazás-
sal és ezeknek az áraknak a maximálásától el-
tekint. 

Véget ért 
a tiszai strandszezon 

titokban megkezdték a városi strand-
fürdő továbbépítésének előkészítését 

(A Délmagyarország munkatársától.) Akár-
milyen melegen tűz is a szeptemberi nap, 
augusztus végével megszűnt a strandszezon. 
Ha néhánv rettenthetetlen nap-imádó meg is 
jelenik még a partokon, az már nem sokat je-
lent, legfeljebo azt, hogy vannak, akik csökö-
nyösen ragaszkodnak a nyárhoz, vagy pedig 
azt, hogy kissé elkésetten vehették ki nvári 
szabadságukat. Szegeden régi szokás, hogy 
szeptember elsejével megszűnik az élet az ujsze-
gedi partokon, elnéptelenednek a fürdőházak. A 
diákokat elszippantják az iskolák, a szülők 
pedig az őszi gondokkal bíbelődve nem érnek rá 
a strandolásra. 

Az idén a szokottnál is korábban köszöntött 
be a szezonvég, aminek a gyönge augusztus 
volt az oka. Augusztus elején hűvösre fordult 
az idő és a juliusi melegek nem is tértek visz-
s'za a hónap végéig. A közönség igy gyorsabban 
elszokott a Tiszától, a levegőtől és a napfény-
ről éŝ  most, a, vénasszonyok nyarán, már nem 
is kívánja pótolni az elmulasztottakat. Ugv ér-
zi valahogy, hogy erre a néhány napra már nem 
érdemes újrakezdeni a nvári életet. 

A kedvezőtlen augusztus a. városi strand urait 
komoly aggodalmakkal töltötte el. Attól tar-
tottak a városházán, hogy nem válnak be a 
számitások, hogy a strandnak megközelítőleg 
sem lesz annyi jövedelme, mint amennyire szá-
mítottak. Kiderült azonban, hogv az augusz-
tusi forgalomcsökkenés már nem árthatott a 
juliusban bebiztosított eredménynek. Ez az 
eredmény pedig kielégítő, megfelel a várakozá-
soknak. Igv aztán megállapították, hogv ab-
ban az esetben, ha normális lett volna az idei 
fürdőszezon, a végeredmény túlszárnyalná a 
legrózsásabb várakozásokat is. 

A városházán örömmel állapították meg. 
hogy helyes intézkedés volt a városi strand 
gondolatának megvalósítása. A strandot, amely 
ebben az évben erősen magán viselte az átmene-
tiség. az ideiglenesség jellegét, ma, már _ min-
denki a város egyik racionális vállalkozásának 
tekinti, olvan üzemnek, amely megérdemli, sőt 
megköveteli a továbbfejlesztést, mert ma már 
kétségtelen, hogy a fokozatos kiépítés esetén 
számottevő jövedelmet fog biztosítani a város 
számára, azonfelül, hogy fontos idegenforgalmi 
és szociális érdekeket is szolgál. 

A polgármester éppen azért elhatározta, 
hogy minden rendelkezésre álló időt felhasznál 
az eredeti elgondolás megvalósítására. Utasí-
tására, a mérnöki hivatal már javában dolgozik 
a terveken és — értesülésünk szerint — még az 
ősszel megkezdik a szükségmunkák keretében 
a nyáron félbehagyott munkálatok folytatását. 
Ha sikerül fedezetet teremteni rá, ami iránt 
nem lehet kétség, hiszen a város hatósága an-
nakidején kötelező Ígéretet kapott a belügymi-
nisztertől a szükséges államsegély folyósításá-

ra, rövidesen megkezdik a strand központi épü-
letének alapozási munkálatait és az építkezést 
a jövő szezon előtt be is fejezik, hogy jövőre 
készen álljon az ország egyik legszebb és leg-
modernebb folyóvízi strandfürdője. 

A tervezés munkája a legnagyobb titokban 
folyik, a polgármester kívánsága az, hogv 
egyelőre a részletekről ne szerezzen tudomást 
senki. Annvít mégis sikerült megállapítanunk, 
hogv a mérnöki hivatal a tervezés munkájába 
bevonja Bernitzkv építészmérnököt, aki az 
egyik első strand tervet készítette annakidején. 
Ha elkészül a terv. ami rövid időn belül meg-
történik, a polgármester szakértő bizottság 
elé terjeszti és azután a lehető leggyorsabb 
ütemben viszi tovább a közigazgatási forma-
ságokon keresztül a megvalósításig. 

A szakszervezetek 
a revízióért 

Érdekes beszéd a brüsszeli békegyülésen 

Páris, szeptember 4. A brüsszeli egyetemes 

békenagygyülésen mondott beszédében J o u -

h a u x általánosságban a szerződések revíziója 

mellett foglalt állást. Beszédének ez a rcsze 

nagy figyelmet keltett. 

— A szakszervezeteknek — mondotta — azon 

kell igyekezniök, hogy a népek között gazda-

sági egyenlőség jöjjön létre a jelenlegi egyen-

lőtlenség helyett. Ezt az állapotot azonban csak 

a szerződések revíziója hozhatja meg. Nem sza-

bad a jelenlegi ellentmondásokat ujabb hibák-

kal tetézni. Beszéde végén kijelentette, hogy a 

szakszervezeteknek szükség esetén át kell ven-

niök a Népszövetség szerepét. 

Belvárosi Mozi Szombat, vasárnap 
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