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RENDET 
a paprikakérdésben! 

A' 
paprikakérdés az utóbbi 

hetekben ismét erőtel-
jesebben az előtérbe került Sze-
geden. A vihar most is a paji-
rikabeváltö szövetkezet és annak 
Igazgatósága körül mozog, amely 
H termelók véleménye szerint 
nem ugy tölti be hivatását, mint 
kívánatos lenne. A Délmagyar-
erszág már több izlien felemelte 
szavat a termelők érdekében, de 
most ismét időszerűnek tartjuk 
a kérdés fölvetését. Nemcsak a 
beváltó közelgő közgyűlése ad 
erre alkalmat, de érdekes met»-
Allapitássat szolgált' a Duna-fi-
szaközi földművelésügyi tanács 
— tehát az egyik legilletékesebb 
fórum — kiküldöttének, Szüli 
Elemérnek -a paprikaszövetség-
ben mondott beszéde is, amely-
ben a többi között kijelentette, 
hogy a termelő a kész'őrlemény 
ntán sem kapta meg azt nz árat, 
•nelyet a munkájáért elvárha-
tott volna. Ez a kijelentés nyil-
vánvalóan a beváltóra vonatko-
zik, amely jól emlékszünk rá. 
sohasem fizette ki rendesen a 
termelőknek járó dijat. 

A kérdés lényege iehá't a 
beváltás, a paprika ér-

tékesítése körül mozog. Érdemes 
•zért visszapillantanunk, hogy 
honnan ered ez a probléma. 

Jól emlékeznek a gazdák ar-
ra, hogy 1932-ben hatalmas ter-
més volt, úgyhogy az udvaro-
kon rothadt incg a paprikahü-
\jelv, a paprika ára lezuhant és 
még a kikészítés diját is alig 
tudták megfizetni. Senki sem 
tudta jó termését értékesíteni 
és ekkor döbbentek rá, hogy ezt 
a kérdést egységesen kelj in-
tézni. Zárt területté nyilvánitot-
ta az akkori kormányzat Szege-
det és a többi paprifcatermő vi-
déket, ezenkívül elhatározták, 
hogy pnprikabeváltót hivnak 
életre, amelynek kizárólagos jo-
ga lesz a paprikát megvenni és 
továbbítani. A cél az lett volna, 
hogy a termelő végre tisztessé-
ges árat kapjon és a fogyasztó 
is olcsón jusson a fűszerpap-
rikához. 

Ezzel szemben mi' tör-
tént? A beváltást a 

Hangya kezébe adták, ez a szerv 
váltotta be a paprikát a terme-
lőktől és gondoskodóit az érté-
kesítésről. A vezetésből azonban 
teljesen kihagyták a termelő pa-
rasztokat és éppen nekik, akik 
a legtöbbet foglalkoznak a pap-
rikával, semmi beleszólásuk nem 
volt saját ügyük intézésébe. A 
Hangya vezető urai nem törőd-
tek a termelők érdekeivel, csak 
a saját hasznukat nézték és igy 
minden évben egyre nőtt a kü-
lönbözet a beváltási ár és a fo-
gyasztói ár között, amely első-
sorban a nagykereskedők mal-
mára hajtotta a vizet. 

A felszabadulás után ezen 
a helyzeten akart vál-

toztatni a demokratikus szövet-
kezeti törvény. Életre hivták 
ezért Szegeden a paprikabeváltó 
szővelkezietet, hogy végre meg-
védjék a termelők érdekeit. A 
termelők azonban megint csak 
kiesöppenlek a vezetésből. Az 
igazgatóságban (egnngyonbrészt 
nem az ö képviselőik foglalnak 
helyet ma sem, hanem olyanok, 
akiket érdekei inkább a másik 
táborba húznak, családi kapcso-
latai a nagykereskedőkhöz von-
ták, de még malmost is talá-
lunk ott. Márpedig a paprika ter-
mel ők nem akarnak velük egv 
Iáiból cseresznyézniI Annát is 
inkább nem akarnak, mert ez 
az igazgatóság a papriknárak 
megtárgyalásánál nem tudta ér-
vényesíteni a termelők kívánsá-
gait. A fogyasztási ár háromszo-
rosa lelt a beváltási árnak, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
amikor a termelő álig kap va-
lamit fáradságos munkájáért, a 
fogyasztó mégis méregdrágán 
jut hozzá ehhez a tontos fű-
szerhez. 

folytathatnánk ezt tovább 
is, hogy megvilágítsuk 

;t jelenlegi igazgatóság magatar-
tását. Egy jellemző esetet aka-
runk azonban még megemlíteni. 
Akkor, amikor a termelőig a leg-
nagyobb nehézségekkel küzde-
nek, a legutóbbi közgyűlésen az 
igazgatóság 201 ezer forintot 
számított adminisztrációs kőit-

Fc 

ségek cimén, de még ezen Is 
túltett, amikor 

137 ezer forintnyi hatal-
mas összeget könyvelt el 
magának t'szteietdfjak ct-
mén. 

A felzuduió tömeggel szemben 
még csak jobban olajat öntött 
a tűzre az ügyvezető igazgató 
amikor kijelentette, hogy ebben 
az inflációs idők liszteietdija is 
benne van. Hát vájjon melyik 
lisztviselő, munkás vagy iparos 
kapja meg most utólag jó fo-
rint! >nn az inrtációs idők atalt 
j irt fizetést? 

Legfőbb 'tfeje tehát, hogy a 
pnpv katermeló parasztság Igazi 
képviselői vegyék kezükbe a be-
váltó Irányítását és reméljük, 
akkor a termelők munkája sem 
lesz hiábavaló. L. Z. 

Kamarazenekari est 
A Colleglum Muvleum bérleti 

hangversenysorozatának első ka-
marazenekari estjét szerdán. 
28-án este fét 8 órakor rendezi 
a Zenekonzervatóriumban. En-
nek a ritka zenei eseményt je-
lentő* estnek műsorán Bach, 
Scarlatti—Bárányi, Mozart, De-
bussy és Weiner legszebb mü-
vei kerülnek előadásra. 

A zenekart Szatmári Géza ve-
zényli, közremüKödik Aj Magda 
(zongora) és a Nemzeti Színház 
zenekarának tagjai. 

Jegyek 2-től 6 forintig a Ze-
nekonzervatórium irodájában 
válthatók. 

F i z e s s e n elő 
a Délmagyarországra 

A magyar szakszervezetek 

a nemzetközi szakszervezeti egység 
megbontása ellen 

A belga és holland szak-
szervezetek szociáldemokrata 
vezetői , értekezletre hirták 
össze a Marshall-tervbe vont 
16 .állam szakszervezeteit, 
hogy foglaljanak állást a Mar-
shall-terv mellett. A magyar 
szakszervezeti tanács szom-
bati illésén tiltakozó határo-
zatot fogadott el ez ellen. A 
határozat megállapította, 
hogy ez a kísérlet 

a munkásosztály és a szak-
szervezeti világszövetség 
egységének megbontását cé-
lozta, a munkásosztály har-
ci erejének szélforgácsolá-
sára vezet. 

A magyar szakszervezetek 

minden felvetődő kérdésben 
a világ dolgozói összességé-
nek érdekeit tartják szefn 

előtt és nem egy-egy ország 
egyes vezetőinek törekvését. 
Ezért tiltakozásukat jelentik 
be a munkásosztály harci 
egységének megbontása ellen. 
Felkérik a szakszervezeli vi-
lágszövetséget, értesítse erről 
a határozatról a kötelékéhe 
tartozó összes szervezeteket, 
hogy azok hasonlóan csatla-
kozzanak a magyar szakszer-
vezetek tiltakozásához. Ilyen 
értelmű határozatot küldött 
a szaktanács a belga és hol-
land szakszervezeti tanács-
nak is. 

Borsnál is jobba 

„Sirály" 
fűszerheverék 

Nagykereskedőknek rend-
kívüli engedmény 

Eladási Iroda: Cserzy Miháiy-
ufea 3. sz. 

Újévben 
v á s á r a l l o q 

Kovács Imre 
enttrrkzkeresIredOnóI, Ttara 
Lajos-körut 48. — Telefon 
8— 45. — Eladás »»|v*u 
*m trtrftfnvOeat 

CIPflGYÁRI ÉS ÜZEMI KÉP-
VISELETEKET KERES Ü.IPfi-
NAGYKERF.SKEDO "Tavaszi sze-
zon* jeligére. 

K o r z ó - M o z ! 
Ma, vasárnap és bezáró-
lag szerdáig szerepel mű-
sorunkon I 

Világvárosok szenzációja 
a sziDpadi számunk 

1 4 ARGUNTfl 
Élő bronzképeh 

Azonkívül: a legújabb 
amerikai Mopex világfilm 

diadala 
JOHNNY WEISSMÜLLER, 

a k I s 15 o y az okos 
Gsita majom és a hűséges 
elefánt izgalmas bra-
vurfőszerepl ősével. 

Előadások kezdete: fél 4, 
fél 6 és fél 8 órakor. 

Ünnepi ülés a köztársaság 
megalakulásának 

évfordulóján 
A szegedi Nemzeti Bizott-

ság szombaton Tombácz Ibi-
re elvtárs elnöklésével ülést 
tartott a városházán. Elhatá-
rozták, hogy a magyar köz-
társaság megalakulásának év-
fordulóján, február 2-án dél-
után 1 órakor ünnepi disz-
gyülést tart a városháza köz-
gyűlési termében. Az ünnepi 
beszédet Gyáni Imre főispán 
mondja, a műsorban pétiig 
közreműködnek a szegedi 
Nemzeti Színház művészei, a 
a rendőrzenekar és az Ál-
talános Munkásdalegylet. 

A Balogh-párt felvételét 
kérte a törvényhatósági bi-
zottsági lagok sorába. A Nem-
zeti Bizottság ezt a kérést el-
utasította egyhangú határo-
zattal, mert a törvényhatósá-
gi bizottságnak csak azok a 
pártok lehetnek tagjai, ame-
lyek annakidején megalakí-
tották a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Frontot. 

A Nemzeti Bizottság felira-
tot intézett szombati ülésé-
ről a kultuszminiszternek és 
ebben kéri, hogy a centenáris 
év alkalmából javíttassa meg 
a Dóm-téri zenélő órát,, a 
mely Szeged idegenforgalmi 
érdekessége. 

MEGNYI 'LT A 

a Kötcsey-utcában 
Royal szálló meiíelf 

Az AlfQlú legnagyobb tábla-
üveg- és üvegáru nagykereske-

dés üvegezést vállalata 

Körösi Géza 
Mérey-utca 5. Telefon: 5—tT 

Hirek 
'i< . • •wuajs;:?* 

ENYHE IDrf -<' IF 

Élénk délkeleti, déli szék változó- felhőzet. Hiba he-
lyen köd, sok helyen havasesö, eső. Enyhe idő. A hó » 
liyugatJ megyékben is elolvad. 

V Tisza ma Szegednél 667 (78). Vizének hőmér-éfelefe 
3—3.5 fok. 

N A P I R E N D 

Vasárnap, január 25. 

Nemzeti Színház este 7 óra: 
kor: Váratlan vendég. (Bérlelsz.) 

Széchenyi Filmszínház fél 4. 
fél Q, fél 8: A holnapért élni 
kell. 

Széchenyi Híradó Mozi fé* 10 
órától fél 2 óráig folytatólagos 
előadások. 

Belvárosi Mozi fél 4, fői 6 
fél 8: Egerek és emberek. 

Korzó Mozi féi 4, fél 6 és fél 
8: Tarzan diadala. 

Muzeum: valamennyi ösztály 
nyitva 9-tőt 13 óráig. 

Somogyi könyvtár: zárva. 

Egyetemi könyvtár: zárva. 

Szetfffatef gyéfy*r«rttrak: j 

Barcsay Károiy: Tisza Lajos-
kerut 32: Bulcsu Barna: Kál-
vária-tér 7; dr. Löbl örök. B. 
Lázár Jenő: Klebelsberg-tér 4; 
Seimeczi Béla: Somogyitelep 
IX. utca 489. szám. 

Olvasóinkhoz! 
Előfizetőinkhez ! j 

A Magyar Lapkiadók Szövet- : 
sége bejelentette, hogy a napi-
lapok súlyos helyzetükben kény-j 
telenck voltak árra az elhatá-
rozásra jutni, hogy a papír és 
egvéb anvaadráguíás folytán a 
lapok árát január 2.5-tőt 60 fil-
lérre emelik. 

A lap terjesztésével járó és 
lebonyolítás alatt lévő tech-
nikai intézkedések miatt ez a 
bejelentett lapáremclés j»- i 
nnár 25-e helyett a február 
1-én megjelenő vasárnapi szá-
mokkal kezdődik. 
Magyar Lapkiadók Szövetsége 

— Péter Gábort allábor-, 
naggyá léptették elő. Bajk I 
László belügyminiszter elő- j 
terjesztésére Tildy Zoltán' 
köztársasági elnök altábor-
naggyá nevezte ki Péter Gá-
bort, a politikai rendőrség fő-
nökét. 

— Diák-színdarab. A Ma-
dách-utcai áll. polgári és ál® 
talinos iskola növendékei va-
sárnap délután fél 4 órai 
kezdettel a rókusi kultúrház-
ban előadást tart. Színre ke-
hül: a »Bügyek* c. 4 felvo-
násos diák-szindarab. Az 
előadást ponto.mii kezdjük. 
Belépődíj nincs! önkénes 
adományokat szegény tanu-
lóink felsegélyezéséro fordít-
ja a rendezőség. 
FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 

A SZAKSZERVEZETBEN 

Szántai Kaztr G i ika 

Ríra megnyil; 
Üj vezetés, főváros i nivó. 
Dugonics-tér 11. 

x Kerékpárgtimlt dolgozók-
nak heti részletre is szál-
lítunk. Markovics műszaki üz-
let Szeged, Tisza Lajos-körut 
44. Munkaadói igazolványt ké-
rünk. 

— Gyermekétkeztetési ak-
ció. Az MNDSz gyermekét-
keztetési akciójára még min-
dig folyik a gyűjtés. Ujabba® 
a következők adakoztak: t— 
1 gyermek étkeztetését vál-
lalja Balogh József, Nagy Jó-
zsef, Bokor Ernő, SoítT J > 
nos, Maróthy -Andráanó, Tom-
bácz Imréné, Ludvig István, 
özv. Grósz Vilmosné, Tre-
bjtsch Vilmos, Z öld keres ztes -
védőnők, Varga János, Ke-
lemen Béla, id. Ablakú 
György. Ezenkívül a kővet-
kező felajánlások érkeztek: 
HAPÉ szappanüzem havi Qf 
forint, MOSZK (volt ilnHgvtf) 
2 gyermek étkeztetése, Fo-
lyammérnökség 22, Nemzeti 
Bank havi 25 forint, Nagy 
Ferencné 1 kiló cukor, Fá-
bián Albertné.5, Matejsz Je-
nő 5, Petri János 5 forinttal 
járultak hozzá az akció si-
keréhez. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ-EST 
A SZAKSZERVEZETBEN 

— A rókusi MNDSz a ró-
kusi iskolában hétfőn déluUht 
5 érakor választmányi ülés® 
tart. A tagok megjelenése kő-
telező. Vendégeket szívesen 
Utunk. 

FEBRUÁR 7. JELMEZ EST 
A SZAKSZERVEZETBEM 

x Háziroha- és fehérnemű-
varró tanfolyam kezdődik az 
iparostanonciskolában. Je-
lentkezés és megbeszélés 26-
in, hétfőn délután 5 órakoy 
Eötvös-utca 2. szám alatt. 

— A Szegedi Izr. Nőegylet 
közli, hogy január 25-én, va-
sárnap délután 3 órakor ün-
nepli Margit-utca 20. alatt a-
f ik ünnepét. Ez alkalommal 
megvendégeli az iskolás- ÓB 
a kisebb gyermekeket, akikel 
ezennel szeretetlel meghív As 
elvár. 

— Az MNDSz-nefc somc-
gyitelepi csoportja kedden, 
január 27-én délután 5 órai 
kezdettel nőnapot tart. Elő-
adó: dr. Drégely Józsefnó. 
Kérjük a tagok megjelené-
sét. Vendégeket szívesen lá-
tunk. 

x Tlz ebéd 29 forint, 3 *tt 
bőséges étel. Hetenként há-
romszor hus, kétszer lésiiat 
Minden szakszervezet! t m 
fgénybeveheU. — Dolgozót* 
konyhája. Vár. 

DOö 

Sakk 
A »Népi Sakkbajnokság* sze-

gedi résztvevői ma délo'tfn 
együttesen a Dohánygyár kul-
túrtermében tartják" verseny-
megnyitó ünnepségükef. A részt-
vevő "játékosok a megnyitó utá* 
számul tánversen yen vesznek 
részt. (A játékhoz sakk-készletei 
hozzanak.; A Népi Bajnokságra 
még a nap folyamán nevezése-
ket a helyszínen elfogad a ren-
dezölvizottság. 

Csak egyszer Kísérelje meg: 

F ^ r s a n c j r a 
a természetesen kezelt valódi 

ÜLLÉSI ARANYOST ("ehé2-rizling) 

l i t e r j e 8 * 5 0 

Nemes kadar, Üllés gyöngye (édeskés), csemegeédes 
RIZLING kizárólag a termelőnél 

M A 0 4 Y - n á I B o r a i m z a -
m a t a , ereje 

állandóan 
egyforma 

T e l e f o n : 7 - 5 4 
Dózsa György-u. 16, Hogáriával szemben 

(Régi UWÍ-üxIof) 

UI m ó k n e k 
v é t e l e ü f f 
ISÓStSíÉ 


