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A szaktanács hétfői ülésén 

nem döntöttek a paprika 
egységes elnevezése kérdésében 

Eles vita Szeged és Kalocsa közöl 1 — Bizottságot küldtek ki a kérdés 
tanulmányozására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délelőtt tartották meg a földmüvelésügyi mi-
nisztériumban a paprikaszaktanácsi értekezle-
tet, amelyet nagy érdeklődéssel vártak a sze-
gedi paprikaérdekeltségek a szaktanács napi-
rendjére tűzött elnevezési javaslat miatt. Az ér-
tekezleten Ú j h e l y i Andor miniszteri taná-
csos elnökölt, Szegedet dr. P á 1 f y József poi-
gármesterhelyettesen és dr. T o n e l l i Sándor 
iparkamarai főtitkáron kivűl a vegykisérleti 
állomás és a paprikaérdekeltségek kiküldöttei 
képviseltek. 

A szaktanács először a paprikaplombálás al-
só súlyhatárának megállapításáról tárgyalt 
Eddig ez az alsó súlyhatár 10 kiló volt és a sze-
gedi érdekeltségek köréből merült fel a kíván-
ság, hogy a miniszter 1 kilóra szállítsa le a 
sulyhatart. A kalocsai érdekeltségek ellenezték 
a javaslatot, a többség azonban ugy határozott, 
hogy annak elfogadását javasolja a miniszter-
nek. 

4.7. elnevezési javaslat 

körűi éles vita keletkezett a szegediek és a ka-
locsaiak között. Dr. P á f y József polgármester-
helyettes a leghatározottabban tiltakozott a 
szegedi paprika külön elnevezésének megszün-
tetése ellen, kimutatta, hogy a „szegedi papri-
ka" — elnevezés fenntartása nemcsak szegedi. 

hanem nemzetgazdasági érdek is. 
S z a b ó k y Jenő Kalocsa országgyűlési kép-

viselője a javaslat mellett szólalt fel, azt igye-
kezett bizonyítani, hogy a „magyar paprika" 
elnevezés a magyarság számára jelentene a 
külföldön propagandát. 

Ú j h e l y i Andor miniszteri tanácsos közöl-
te ezután, ajánlatosnak tartaná, ha a szakta-
nács kisebb bizottságot küldene ki a lehetősé-
gek összeegyeztetésére. A bizottságban Szeged 
is, Kalocsa is egyenlő számban lenne képvi-
selve. Ha azután a bizottság találna valami-
lyen formát, amihez mindkét érdekeltség hoz-
zájárulna, azt javaslat formájában a plénum 
elé terjesztené. A miniszter oktroj utján, hatal-
mi szóval semmiesetre sem kivánja a kérdést 
elintézni. 

D. T o n e l l i Sándor hozzájárult Újhelyi 
tanácsos javaslatához. Kijelentette, hogy Szá-
bóky Jenő érvei előtt abban a pillanatban meg-
hajlik és hozzájárul a paprika egységes elneve-
zéséhez, ha a csehek is megszüntetik a prágai-
sonka külön elnevezését. 

A szaktanács végül ugy határozott, hogy bi-
zottságot küld ki a kérdés tanulmányozására. 
A bizottságba Szeged és Kalocsa öt-öt tagot de-
legál. 

Dr. P á 1 f y József polgnrmesterhelyeltes és 
dr. T o n e l l i Sándor főtitkár hétfőn este ér-
kezett vissza Szegedre. 
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Uiahb vakmerő kasszafurás 
(A DéL.i^uíirország munkalái^Húl.? 

Amig a rendőrség az Agrária Rt. kassza-
fúróit kereste, azalatt mm/furták a Feke-
tesas-ucca 22. szám alatt lévő Bruckner-
féle papirkere.skedÁs kasszáját. A tettesek 
vasárnapra virradó éjszakán, Kertész bú-
torkereskedő raktárából hatoltak be a pa-
pirkereskedésbe. A két helyiséget csak 
deszkafal választja el egyroáiUóJ. rzt köny-
nyü voH átiörniök. A papirkereskedésben 
rövidesen megtaláPák a kass-áf, nmeidet 
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Évek óta áll a harc a hatóság és a szegedi 
pékmesterek egvrésze között az éjszakai 
munkati lalom betartása körül. Szigorú 
törvények és miniszteri rendeletek szab-
ják meg, hogy melyik az a legkorábbi 
időpont, amikor a pékmühelyekben meg-
kezdhetik a munkát. A pékek egvrésze 
azonban nem tartja be a rendelkezést, 
lezárt ajtók és ablakok mögött lényege-
sen korábban kezdi meg a munkát, mert 
nagy a verseny a pékiparban és nagy je-
lentősége van annak, ki viszi hamarabb 
készítményeit piacra. Az iparhatóság tu-
domást szerez a visszaélésekről és min-
elkövet, hog yleleplezze azokat a műhelye-
ket, amelyekben a tilalmi időben is dol-
goztatják a munkásokat. 

Az éjszakai razziák eilen ugy védekez-
tek a pékek, hogy nem nyitották fel le-
zárt mühel>rajtó :kaf a kopogtató hatósági 
közegek előtt és igy lehetetlenné le'ték 
a tettenérést, mivel az iparhatóságnak nem 
volt joga a lezárt ajtók erőszakos fel-
nyitásához. Nemrégen megielont egy ren-
delet, amely megszüntette ezt a védeke-
zési lehetőséget. A rendelet s érint nem-
csak az a pék kövét el kihágJ. t, aki a 
tilalmi időben is foglalkoztatja alkalma-
zottait, hanem az is, aki a hatósági köze-
geket megakadályozza a műhelyek ellcn-
ŐfZfsébenj aki nem nyitja fel az ellen- ] 

az oldalán fúrtak meg. A tettesek itt is, 
mint az Agráriánál, vésővel dolgoztak. 

A kasszából 2070 pengőt és '50 dollárt 
vittek magukkal. A kasszafurás után el-
tüntettek maguk után minden nyomot. A 
Kertész-fé'e raktár vasredőnyét is lehúz-
ták és igy csak vasárnap, a késő délutáni 
órákban "vették észre a betörést. A rend-
őrségnek az a véleménye, hogy ezt a kasz-
szafurást is azok követték el, akik az Ag-
ráriánál dolgoztak. 

őrző bizottság előtt műhelyének lezárt aj-
taját. A pékmühelvek ellenőrzésére min-
den törvényhatóság területén külön bi-
zottságot kellett alakítani. Szegeden az el-
lenőrző bizottság elnökévé dr. Temesvári/ 
László tb. fogalmazót nevezte ki a pol-
gármester. A bizottság az elmúlt napok-
ban tartotta meg első éjszakai razziáját, 
Sorra járta a szegedi pékmühelyeket és 
megállapította, hogy hol folyik munka a 
tilalmi időben. 

Tizenhat pékmiihelyben megállapította 
a bizottság a tilalmi rendelet megszegé-
sét. A tizenhat pékmester ellen megin-
dult a kihágási eljárás. 

Négy pékműhely ajtaja viszont nem 
nyilt meg az ellenőrző bizottsá gelőtt. 
Hiába dörömböltek az ajtókon és az el-
táblázott ablakon a bizottság tagjai hi-
ába nyomkodták a csengő gombját, a mű-
hely zárva maradt, pedig az ablakot bo-
rító fatáblák repedésein keiea^iú.] világos-
ság szűrődött ki és igy a bizottság két-
ségtelenül megállapíthatta, hogy a lezárt 
mühelyajtó mögött éjszakai munka fo-
lyik. A négy pékműhely tulajdonosa ellen 
is megtette a feljelentést az ellenőrző bi-
zottság a kihágáoi bíróság e'.jlt, amely 
megindította ellenük az eljárást a 
legutóbbi kereslifcSelmi miniot-Lcxi rende-

) let megszegése miatt. 

Rothermere cikke 
a fasizmusról 

London, január 15. Feltűnést keltett a Daily 
Mail bétfői számának lord Rothermere tollá-
ból megjelent cikke, amely a fasizmussal fog-
lalkozik és Anglia minden asszonyát és férfiát 
felszólítja arrci, hogy csatlakozzék ehez a moz-
galomhoz A fasizmus — irja a lord — az if 
juság pártja, amely megkisérli, hogy friss vért 
öntsön az elszikkadt erekbe. Népünket mindi* 
60—70 éves emberek kormányozlak. Az angol 
kormánynak, amely tehetetlen és határozat-
tan, ma sem belföldön, sem külföldön 
nincs népszerűsége. Ezután azt irja, hogy az 
angol felceteingeseknek egyre több a hive és 
most már hetenként 500 gyűlést tartanak. 

Gömbös beszéde 
Sátoraljaújhelyen 

A rendbontókról, a horogkereszícsekről, 
az ország helyzetéről 

Sátoraljaújhely, január 15. Vasárnap Göm-
b ö s Gyula miniszterelnök Sátoraljaújhelyen 
beszédet mondott, amelyben több fontos kér-
désben nyilatkozott. Beszédét azzal kezdte, 
hogy egy uj embertípus kinevelését akarja, 
amely fanatikusan szereti a nemzetet és nem 
érdekből tűzi mellére a jelvényüket. Ezután az 
idegenből importált eszmékről beszélt és 

a horogkeresztes mozgalomról 
tett érdekes kijelentéseket. 

— Gondolaszegénységre vall —mondotta—, 
hogy úgynevezett „modern mozgalmakat" ide 
igyekeznek átültetni. Ez az a stilus, amely ellen 
tiltakoztam, amelyet gerstli-demokráciának 
kereszteltem el. Nem kívánok olyan demokrá-
ciát, amely mellett a lakosság éhezik. Az olyan 
40.000 holdas urak, akik a horogkeresztmozgaU 
mat importálják, kezdjék önmagukon az álta--
luk hirdetett ténykedések megtételét. Nem lá-
tok az ilyen politikában mást, mint politikai 
érvényesülésre irányuló törekvést, át nem gon-
dolt program alapján. Remélem, hogy a ma-
gyar közönség józanul lát és nem ül fel tudatos 
ferdítéseknek. 

Ezután azt hangoztatta a . miniszterelnök, 
hogy 

az unokatestvéreknek és a tehet-
ségteleneknek befellegzett 

Magyarországon. A hülyék korszaka véget ért —-
mondotta. 

Ebben az országban ma már nem a kérlck-
alássan bátyám-féle emberek idejét él jük. Po-
zitív munkára van szükség, álljanak félre a se-
lejtesek, a jelesek menjenek előre. 

— Sokan azt mondják, hogy sokkal erőtelje-
sebb dolgokat vártak tőlem — folytatta. Ebben 
azonban lelkiismeretem szavára hallgatva, 
nem érzek semmi hiányt. Magyarországon, más 
országokhoz viszonyitva, csend és nyugalom 
van. Akik rendbontást szeretnének, tud iák. 
hogy ráiuk ütök. Ezután a politikai helyzetről 
szólva, kijelentette, hogy Magyarország hely-
zete külpolitikailag megerősödött. Magyaror-
szág nemcsak mint politikai tényező, hanem 
mint gazdasági tényező is megerősödött Euró-
pában; 81 millió kiviteli feleslege van. Ugyan-
ekkor a nemzet a revízió gondolatát is szolgálja. 
Revíziós terveimről most hallgatnom kell, de 
ha elkövetkezik a pillanat, nemzetközi fórum 
előtt megmondom majd, mit értek revizió alatt. 
Külpolitikában a kormány megmarad az eddig 
követett uton. Belső vonatkozásban pedig — 
mondotta — 

el-nyomunk minden olyan irányza-
tot, amelynek romboló hatása lehet. 

Bejelentette, hogy több reformon dolgozik: a 
választójogi reform számára gyűjt adatokat, 
folyamatban van a hitbizományi reform előké-
szítése is. A kultuszminiszter a diplomás ifjak 
elhelyezésének kérdésén dolgozik. Az állami 
apparátusban 1200 egyetemi hallgatót fognak 
elhelyezni és 2500 tisztviselőt fognak nyugdí-
jazni. A pénzügyminiszter a bankfúzió kérdé-
sével foglalkozik, mert az ország pénzügyi szer-
vezete túlméretezett. A távbeszélő-tarifa csök-
kentésének tervét hangoztatt végül a miniszter-
elnök. 

Az e^ső éfszakaf razzia után 
husz pékmester ellen inditoltak elfárást 


