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A termelők és a paprikaszövelkezeí 
4 polgármester nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az a 
bizalmatlankodás, amellyel a szegedi paprika-
termelők fogadják az újonnan megalakított 
paprikaszövetség tevékenységét és magát a 

szövetséget életrehivó rendeletet, egyre jobban 
foglalkoztatja a város hatóságát is. A jelek 
kétségtelenné tették, hogy a helyzet igen ko-
moly és hogy a kérdés sürgős rendezésre vár. 
A vasárnapi események megmutatták, hogy a 
termelők zöme hallani sem akar a szövetkezet-
ről, amelvnek képviselőit nem csak Röszkén 
fogadták vasárnap ellenségesen, hanem úgy-
szólván mind a tizenhárom paprikakörzetben, 
még a belterületiekben is. 

Kedden délelőtt dr. P á 1 f y József polgár-
mesternél megjelent a szövetkezet elnöksége 
nevében dr. Széchényi István, Korom Mihály 
elnök és Alföldy Imre igazgató, hogy részle-
tesen tájékoztassák a polgármestert a bajok-
ról és a segitségét kérjék a szövetkezettel szem-
ben lépten-nyomon megnyilatkozó bizalmat-

lanság megszüntetéséhez. A megbeszélések 
eredményeképpen a polgármester most a kö-
vetkező nyilatkozatot adta ki: 

— A fűszerpaprika termelést szabál vozó 
1890—1934. M. E. sz. törvényerejű kormány-
rendelet gyakorlati keresztülvitelét illetően, az 
utóbbi időben egymásnak ellentmondó olvan 
híresztelések láttak napvilágot, amelyek alkal-

masak ennek a különösen a kistermelők érde-
két szolgáló rendeletnek a félremagyarázására. 
A most folyó jelentkezések során, a termelők 
egy kis részét vissza is tartották az igénybeje-
lentés gyakorlásától. 

— Szükségesnek láttam ezért, hogy úgyis, 
mint a szövetségnek a földmivelésügyi minisz-
ter által kinevezett választmányi tagja, ma-
gam meggyőződjem a való tényállásról és 
megállapitottam, hogy a jelentkezések általá-
ban rendben és a várakozásnak megfelelően 
folvnak. A termelési körzetek legnagyobb ré-
szében, mindazok, akik az 1934. évben fű-
szerpaprikát termeltek, ismét jelentkeztek. Az 
eddig jelentkezettek száma az 5000-et megha-
ladja és a beültetendő terület elérte a 6000 
holdat. 

— Ez a megállapítás örömömre szolgál, 
mert meg vagyok győződve arról, hogy amint 
a félreértés eloszlik, a még késlekedők is jobb 
belátásra jutnak és a rendelethez saját érde-
kükben alkalmazkodnak. 

Érdeklődésünkre hozzáfűzte még ebhez a 
nyilatkozatához a polgármester, hogy tudomá-
sa szerint a jelentkezési határidő tulajdonkép-
pen már régebben lejárt, de a felhívás ered-
ménytelensége arra késztette az illetékeseket, 
hogy a határidőt hosszabbítsák meg. 

A városháza megfeledkezett 
az igazoló választmányról 

dityolalmas választások az utolsó régr közgyűlésen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az uj — 

immár hatodik esztendős — közigazgatási törvény 

terminusait még mindig nem szokták és nem ta-

nulták meg a közigazgatási illetékesek. így tör-

ténhetnek azok a határidő-mulasztások, amelyek 

kellemetlen következményekkel fenyegetik a köz-

igazgatási apparátust. így történhetett, hogy Sze-

ged egészen észrevétlenül — igazolóvdlasztmdng 

nélkül maradt Pedig, ha máskor nem is, most 

nagy szükség lenne az igazolóválasztmányra, hi-

szen a törvény ugy rendelkezik, hogy az igazoló-

választmánynak a törvényhatósági választások 

lezajlása után tizenöt napon belül feltétlenül meg 

kell kezdenie a törvényhatósági mandátumok fe-

lülvizsgálását, nemcsak azokét, amelyek ellen pe-

tíciót nyújtottak be, hanem valamennyiét 

Az igazolóválasztmány tagjait egyévi megbízatás-

sal évről-évre választja a közgyűlés. Az uj törvény 

alapján az elsó igazolóválasztmányt 1929. novem-

ber 30-án választották meg és így minden év no-

vember 30-án szintén lejárt, de az uj választásról 

— valószínűleg a törvényhatósági választások mun-

katorlódásában és izgalmában megfeledkeztek a vá-

rosházán. A mulasztást csak most fedezték fel, 

amikor megnézték, hogy a törvény a választások-

kal kapcsolatban milyen további rendelkezéseket 

tartalmaz? 

Megállapították azt is, hogy a mulasztást nagyon 

sürgősen, még ebben az évben pótolni kell, még 

a decemberi közgyűlésnek meg kell választania az 

uj igazoló választmányt, hogy az nyomban meg-

kezdhesse inandátuimigazoló munkáját. Ezért a vá-

lasztást ki is tűzték a régi törvényhatósági bi-

zottság karácsony és újév között összehívandó 

utolsó közgyűlésének napirendjére. 

Ezzel kapcsolatban bizonyos aggodalmak me-

rültek feL Felmerült a kérdés, hogy választhat-e 

a régi közgyűlés igazolóválasztmányt az uj köz-

gyűlés számára, hiszen a régi közgyűlési mandá-

tumok háromnegyedrészének érvényessége az év 

utolsó napján megszűnik és az igazolóválasztmány-

nak éppen az uj közgyűlési tagok mandátumát 

kell az igazolás szempontjából felülvizsgálnia. Ezt 

az elvi nehézséflet agy kivániák áthidalni, hogy a 

közgyűléssel az uj városatyák névsora alapján 

ejtetik meg a választást. De most meg az a kérdés 

bukkant fel, hogy az igazolóválasztmánynak azok 

a megválasztandó uj tagjai, akiknek városatyai 

mandátuma csak január elsején lép életbe, előbb 

végezhetnek-e funkciót, mint az igazolóválaszt-

mány tagjai. 

A sorozatosan felbukkanó jog-kérdések annyira 

összezavarták a helyzetet, hogy a városházán a 

legegyszerűbb megoldást választják: egyszerűen 

figyelmen kivül hagyják ezeket a nyugtalanító 

kérdéseket és megválasztatják a régi törvényha-

tósági bizottsággal az uj választmányt a ,lesz, ahogy 

lesz" elve alapján. De megválasztja & decemberi 

közgyűlés a közigazgatási bizottságnak azt az öt 

tagját is, akinek mandátuma szintén az év végén 

jár le. így a közgyűlésen erös választási küzdelem 

várható. 

S Z f ó t i e n t H M o z i Csütörtök és péntek 

Celliw, a szerelem mesfere 
a nagy ötvös szerelmei Remek kísérő mOsor 
5, 7, 9. 

TölfőloHa', csavariron! 
megbízható 
szaküzletben 
vásároljon! 

u r a és H E V - n e i 
levő óriási választékból bizalommal vehet. Min-
den nálunk vásárolt töltőtollhoz adunk egy 
utalványt amelynek ellenében DÍJTALANUL 
BEVÉSSÜK most készülő bevésőgépünkkel a 
tulajdonos SAJÁTKEZŰ ALÁÍRÁSÁT* 

w MÉlNL 
AJÁNDÉKKOSARAK 
K á r á s z u c c a 6. sz. 

Asquini olasz miniszter 
Budapesten 

Budapest, december 19. Asguini Albert olasz te- _ 
-tületügyi miniszter szerdán délben a bécsi gyors- f 
vonattal Budapestíe érkezett. A pályaudvar elő-/ 
csarnokát délszaki növényekkel, olasz és magyarj 
nemzetiszinü lobogókkal díszítették. Az államtitkári 
fogadására a pályaudvaron megjelent Fabinyi Ti-I 
hamér kereskedelmi miniszter, a budapesti olass 
követség egész tisztikara. A saalonkocsiból kilép® 
minisztert feleségét és kíséretét Fabinyi Tihamért 
kereskedelmi miniszter üdvözölte. Az üdvözlések i 
és bemutatkozások után a miniszter és kísérete gép-1 
kocsiba szállt és szállására hajtatott. 

Asquini szerda délután I m r é d i Béla pénz-^ 
ügyminiszterrel tárgyalt hosszasan, majd felesé*' 
gével együtt a képviselőházban tett látogatást. ASJ 
parlament főkapujában P u t n o k y Móric, a kép*' 
viselőház háznagya és D o r n e r Aurél minisét 
teri tanácsos fog-adta, majd Fabinyi Tihamér ke* 
reskedelmi minisztert kereste fel miniszteri szo-
bájában. Rövid tartózkodás után a kereskedelmit 
miniszter társaságában megtekintették a képvi-
selőház kivilágított kupolacsarnokát és tépcstH-
házát, társalgóját, majd a diplomaták karzatára 
mentek a Ház tanácskozására. Az ülésterembei« 
ünnepléssel fogadták Asquinit. Amikor a diplo* 
maták páholyában megjelent E c k h a r d t Tibor, 
aki éppen interpellált, megszakította beszédét é* 
üdvözölte az olasz vendégeket. Eckhardt beszédét 
megszakította a taps, az ünneplésben a szélsőbal-
oldali padok némáik maradtak. Asquini egyideig; 
hallgatta a képviselőház tanácskozását, majd el-
hagyta a parlament épületét. 

Este Fabinyi kereskedelmi miniszter és fe-
lesége vacsorát adott a belügyminisztérium 
dísztermében. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

A j u g o s z l á v k i r á l v n é : 
magánvádló a marseille* perben 

Marseille, december 19. Mária jugoszláv ki-
rályné bejelentette, ho^y magánvádlóként lép 
fel abban a bünügyi vizsgálatban, amely Sán-
kor király gyilkosainak bűntársai ellen meg-
indult. A királyné P a u l B o n c o u r , volt mi-
niszterelnököt bizta meg képviseletével. A ki-
rályné elhatározását De Lamotte marseillei 
ügyvéd hozta tudomására a vizsgálóbírónak. 

Nagy karácsonyi 
amnesztia Ausztriában 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécs-

ből jelentik: Politikai körökben hire jár, hogy 
a karácsonyi amnesztia alkalmával a szövetsé-
gi elnök többszáz politikai elitélt hátralevő 
büntetését elengedi. Az amnesztia egyaránt 
vonatkozik a jobb- és baloldali elitéltekre. Hí-
re jár annak is, hogy az amnesztia alkalmából 
felosztlatják a wöUérsdorfi koncentrációs tá-
bort is, . 

% 


