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Félmillió pengő értékű gyümölcsöt 
87 vagont 

szállítottak eddig külföldre 

( A Délmagyarország munkatársától.) \ sze-
gedi gyümölcskivitel hétről-hétre m ind ' j e l en -
tősebb lesz. A városházára érkezeit jelentések 
szerint eddig 87 vagon gyümölcsöt szállítottak 
Szegedről a külföldre, 500.000 pengő értékben. 
A jelentés azl is bangozlal ja, hogy a várható 
szegedi gyümölcsexport eléri majd a 300 va -
gont. ami legalább másfélmil l ió pengős bevé-
telt jelent. Ezután kerül majd a piacra a hires 
szegedvidéki alma. a késői őszibarack, dinnye, 
körle, szőlő, szilva, dió, paradicsom, ugy, hogy 
a nagyobb forgalom ezután következik. 

A szegedi export adataihoz viszonyítva Kecs-
kemét gyümölcskivitele négyszeres, Gyöngyös 
csupán szőlőből évente 2000 vagonnal exportál. 
A szegedi export méiris jelentős, évenkint 49 — 
50 vagonnal emelkedik. 

Fontos szerep vár az export szervezésénél a 
hatóságra. A fejlesztést szolgálta az a tanul-
mányút is. amelyről nemrégen érkezeti visz-
sza a kiküldött hattagú bizottság, mely Kecs-
kemét. Nagykőrös. Gyöngvös és Jánoshalma 
piacait nézte meg. A tanulmánvultal kapcso-
latban dr. K a t o n a István tanácsnok több-
féle javaslatot telt a városnak az export meg-
szervezésére. Most Katona tanácsnok minla-
gvümülcstelepek létesítésére tett javaslatot. 
Elgondolása szerint három 25 holdas minta-
gyümölcsöst létesítene a város, egyet Alsóta-
nyán. egvet Felsőtanyán, a harmadikat nődig 
a városkörüli feketeföldeken. A mintatelepe-
ket a város tartaná kezelésben, vagv megbíz 
ható vállalkozónak adná ki a termelés irányát 
előíró feltélelekkel. Felmerült az a terv is, 
bogy konzerv- és szeszgy árat létesítenének 
Szegeden. Tervezik ezenkívül, hogv növényvé-
delmi tanácsadó állomást létesítsenek. 

A termelők és kereskedők kívánsága még, 
bogv a piacbirák állandóan teljesítsenek szol-
gálatot a piacokon. Dr. Katona István tanács-
nok elrendelte, bogy a három megbízott piac-
biró közül egy felváltva minden nap reggel 4 

és 8 óra között teljesítsen szolgálatot a piaco-
kon, ahol igen sok vitás ügy szokott fe lmerül-
ni. 

A gyümölcstermelők 
önálló szegedi gyümölcs-

központot kívánnak 
( A Délmagyarország munkatársától.) Né -

hány nappal ezclőlt beszámolt a Délmagyar-
ország arról, hogy a földmüvelésügyi minisz-
térium öl gyümölcsközpontot állitoít fel. A 
központokat Kecskeméten, Debrecenben, Mis-
kolcon, Győrben és Kaposváron szervezték 
picg. Szeged a kecskeméti gyümölcskö/ponlhoz 
tartozik. A központoknak az a feladatuk, hogy 
ellenőrizzék a piacra kerülő gyümölcsök mi -
nőségét és irányítsák az exportot, az indoko-
latlan árlelörést megakadályozzák. 

A gyümölcsközpontok körzeti beosztását a 
szegedi és környéki gyümölcstermelők egy-
hangúlag ellenzik. Szeged a kilencven kilomé-
ternyire levő Kecskeméthez tartozik, onnan az 
export iránvitása nent lehet kieléeitő. A sze-
gedi gyümölcstermés igen jelentékeny és év-
ről-évre feilődik, ugy, bogy Szeged mindén-
képen megérdemelte volna a földmüvelésügyi 
minisztérium részéről, hogy külön, önálló g.vii-
mölcsközponlot állítsanak fel. A kecskeméti 
központnak az volna a rendeltetése, bogv meg-
felelő tájékoztatást nvujtson a Kivi tol felől. 
Szegeden nagyobb szükség volna arra, hogy a 
termelők állandó irányítást kapjanak és az 
ái letöréstől megvédjék őket. 

A szegedi gyümölcstermelők most akciót in-
dítana!;, hogv Szegeden állítson fel a minisz-
térium külön gyümölcsközpontot. A szegedi 
cidekeltek mozgalmát támogatják a csongrá-
di. szentesi és hódmezővásárhelyi gyümölcs-
termelők is. 

A szegedi paprika sorsa 
Csütörtökön délben ujabb értekezletet tartanak a íöldmivelésí 

minisztériumban 

( A Délmagyarország munkatársától.) Megírtuk 
már, hogy a földművelésügyi minisztérium csü-
törtökre hívta össze azt az értekezletet, amely hi-
vatva lesz arra, hogy véleményt mondjon »/, 19:57 
—38. évi szezon paprikaforgalniának szabályozása 
tárgyában. Egy hónappal ezelőtt volt ugyan már 
egy értekezlet ebben a tárgyban, mikor is az ösz-
szes szegedi érdekeltek, — termelők, kikészitők, 
malmosok és kereskedők, — egyhangúan a jelen-
legi nronopoliumos rendszer fenntartása elten fog-
laltak állást. Ennek az értekezletnek az állásfog-
lalása alapján nyomban meg lehetett volna hozni 
a döntést, .ugy látszik azonban, a földművelésügyi 
minisztérium még ujabb tárgyalásokat lót szüksé-
gesnek. Ebből az alkalomból kérdést intéztünk dr. 
T o n e l l i Sándor kamarai főtitkárhoz, aki a hol-
napi értekezleten a kereskedelmi és iparkamarát 
fogja képviselni, hogy milyenek az uj rendezés 
kilátásai. Kérdésünkre a kamarai főtitkár a kö-
vetkezőket válaszolta: 

— A szegedi kamara már nagyon sokszor 
leszögezte álláspontját a paprikaértékcsités 
kérdésében. Ez az álláspont abban foglalható 
össze, hogy a termelés, kikészítés és kereske-
delem tétessék szabaddá és ha a kormánynak 
exporttámogatás céljából fedezetre vau szüksé-
ge, ezt ne a monopoliuniból, hanem az őrlési 
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i illetéknek, vagv vegyvizsgálati dí jnak a fe l -
' emeléséből teremtse elő. Ez a rendszer azért 

látszik a mainál sokkal célravezetőbbnek, mert 
az érdekellek igy megint jobb minőségek elő-
állítására fognak törekedni és megszűnik a 
magyar paprikának mostani aggasztó minőségi 
megromlása. A junius 9- i értekezleten ezt az 
álláspontot képviseltem és ezen ma sincs okom 
változtatni. Meg kell jegyeznem, hogy akkor az 
értekezleten M a r s é h a l l Ferenc államtitkár 
köszönetet mondott objektív es tárgyilagos f e j -
tegetéseimért. 

— Az előzmények utáh ."miVennck kcpzeli fő-
titkár ur az értekezlet lcfólySlat? 

— Minthogy a meghívó csupán a paprikn-
értékesités mai rendszerének módosításáról 
tesz említést, arra kell következtetnem, bogv a 
monopoliumos rendszer fenntartása mellett 

érvényesülő befolyások a szegedi érdekeltek 
állásfoglalásánál erősebbeknek bizonyultak és 
a földművelésügyi minisztérium arra tesz ki-
set letet, hogy a legkirívóbb panaszokat orvo-
sol ia. egyebekben azonban a mai rendszert to-
vábbra is fenntartsa. 

— Kik vannak megliiva a holnapi értekezletre? 

— Erre a kérdésre nem ludak felelni. Abból 
a körülményből azonban, hogy a minisztérium 
az értekezletet ismét a nagy tanácsterembe 
bivla össze, arra kell következtetnem, hogy so-
kan lesznek jelen. Szegedről a kereskedők kö-
zű! R c i t z e r Miklós, S z e r e d a j József és 
V á g ó Oszkár kaplak meghívást. Igy való-

Drága Korpa nemeit 
etessen sertéseivel o l c s ó savót literenkónt 1 fillér 

Központi Tejcsarnok Rt. telepén, 
Párisi körut lti. sz. 

szinü. hogy meghívást kaplak a többi érde-
keltségek képv iselői is cs természetesen a ka-
locsaiak is. 

Az alkalníat felhasználtuk arra is, hogy a ka-
mara főtitkárához kérdést intézzünk azokra az ér-
tesüléseinkre vonatkozólag, hogy a Hangya a rak. 
tárail>an levő feledés paprikát édesneroessé akarja 
átminősíttetni. Mi lesz ebben az ügyben a kamara 
állásfoglalása? 

— Két napja jöttem haza Németországból 
és erről a hírről a Délmagyarország tegnapi 
vezércikkéből értesültem — felelte a kamara 
fótitkára. Ennek nyomán kerestettem ki a 
régebbi lapközleményeket, hogy a tényállást 
megismertem. Hivatalosan még nem volt al-
kalmam foglalkozni a dologgal, de minden-
esetre igyekezni fogok, bogv még a holnapi ér-
tekezlet előtt autentikus értesülést szerezzek 
az ügvről. Egyet azonban már látatlanban is 
meg kell tennem. A Délmagyarország fegnapi 
vezércikkével szemben védelembe kell vennem 
S z n n y i István fővegyészt, akit hosszú ösz-
szekötletésünk alatt rendkívül szorgalmas és 
ügybuzgó tisztviselőnek ismertem meg. Nem 
merem róla feltételezni, bogy odaadja magái 
bárkinek a kívánságára olvan törekvéseknek, 
hogv a vizsgálatra bemutatott paprikát a va -
lóságnak nem megfelelően minősítse. Gyakori 
tárgyalásainkból azt is tudom, hogy Szarni f ő -
vegvész legjobban ismeri a mai monooóliumns 
rendszer összes hibáit. A júniusi értekezlet 
után ő masa feltette ki előttem, bogy csak ab-
ban az esetben lehet a paprika - minőségének 
megjavítására számítani, ha a mai központi 
beváltás belvett a szabad forgalomban a jobb 
minőségekért iobb árakat is lelte! fizet -ti Ez -
ért nem hihetem el. bogv époext ő vál lalkoz-
zék a paprika minősítésének ilyen lerontására. 

Leleplezték a német nácik 
magyar csoportját 

Budapest, julius 14. Feltűnést keltett 
szerdán az a leleplezés, amely a magyar -
országi horogkeresztesek munkáját v i lá-
gít ja meg. Már nent egyszer került szó ar-
ról. hogy a magyarországi nyilasok ö s -
szeköttetést tartanak fenn a német ho -
rogkcreszlesckkcl, dc valahányszor szóba 
korült ez az ügy. a nyilasok vezetői min-
dég hangosan cáfolták, mintha valami kö-
zük lenne a horogkei eszlcsekhcz. A szerdal 
leleplezés azonban kétségtelenné teszi, hogy 
Magyarországon esztendők óta fo lv ik a 
horogkeresztes propaganda németországi, 
irányítás mellett és a magyarországi ho-
rogkeresztes párt, mint a német horogke-
resztes párt helyi csoportja működik. 

A párt horogkeresztes körpecsétjén a 
következő felírás szerepel: ,,Xationa|so-
zialistische Deutsche Arbeitci par'ei Ean-
deskreis Ungarn". A magyar körzet külön-
böző lielvi szervezetre oszlik. A wái-t gyű-
léseket tart. tagdíjakat szed. tagjai a leg-
szigorúbb fegyelem alatt állanak. 

A német horogkeresztes párt magyaror-
szági szervezetének vezetőié Ernrt K i c -
n a s t . huszonnyolc éves. német állampol-
gár. mellette működik Péter M . a n s f r e d 
és H. L i s c h k e . Ernst Kienast hónapo-
kon keresztül a Szent Imre kollégium há-
zában lakott és onnan intézte a. szervezés 
munkálat. A kollégiumban mint eminens 
diák jelentkezett és istv kapott egy barát-
iéval együtt lakást. Ezt a lakását a inult 
héten hagyta el és azóta Budapesten a 
Ferenc József-rakpart 10 számú ház má-
sodik emeletén lakik barátiéval együtt. 
Fotdalko/ásaként a német főiskolai hall-
gatók útbaigazító irodájának alkalmazott-
ja megjelölést használja. 

Pol i t ikai körökben nyíltan kifejezést ad-
nak annak a határozott kívánságnak, bogv. 
a belügyminiszteren a sor. hogv Ernst 
Kienast és társainak magvai országi mun-
káját megakadályozza. 


