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Csütörtökön megkezdődnek a tárgyalások 
a paprikc-séreimek ügyében 

Miniszteri kiküldött Szegeden — 20 százalékkal kevesebben kértek 
az idén termelési engedélyt — A paprikaszövetség szerdai Qlése 
(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi füszerpaprikatermelők szövetségének vá-
lasztmánya szerdán délelőtt a városháza ta-
nácstermében ülést tartott, amelyen a tagok 
teljes számban résztvettek. K o r o m Mihály 
megnyitója u tán dr. P á l f y József polgár-
mester ismertette azokat az eseményeket, a n -
kétokat, küldöttség járásokat, amelyek a pap-
rika-ügyben legutóbb történtek. Benne az a 

fondolat szűrődött le, hogv a szövetséget fent 
ell tartani, de mert tényleg van elégedetlen-

ség, bizonyos korrektivumokat kell elvégezni. 
Ezután sor került begavári B a c k Károly 

és dr. P a l ó c z Sándor együttes indítványára, 
•mely a zárolt terület fenntartása mellett az ér-
tékesítés problémáját k ívánja megoldani, a ter-
melés szabaddátételével egyidejűleg. Az indí t-
vány tárgyalására azonban nem került sor, 
mert az elnök érdekes bejelentési tett. Elmon-
dotta. hogy R á d a y miniszteri tanácsos a m i -
niszter megbízásából Szegedre érkezik és a ter-

melők által kívánt irányban tárgyalásokat fog 
kezdeni. A miniszter igérelet tett, hogy a köz-
hangulatot méltányolni fogja és a termelési 
engedélyekért járó költségeket át fogja hárí-
tani a gazdákról. A miniszteri tanácsos az érté-
kesítés problémáját is le fogja tárgyalni. A vá-
ros hatóságának bevonásával husztagn bizott-
ságot alakítanak és ez a bizottság fogja a kér-
dés megoldását kidolgozni. 

Szóbakerült az ülésen az is, hogy az idén 
mintegy 20 százalékkal esett a termelési enge-
délyt kérők száma. Ezt azzal magyarázzák, 
hogv a kistermelőknek nem volt pénzük a ter-
melési engedély kiváltására, egyébként is azt 
hitték, a szövetség fel fog oszlani. A választ-
mány elhatározta, hogy bár a jelentkezési h a -
táridő lejárt, ezeknek a kisembereknek az ütő-
lapos jelentkezését is elfogadja. 

Dr. R á d a y miniszteri tanácsos szerdán es-
te Szegedre érkezett és csütörtökön megkezdi 
a tárgyalásokat. 

Csak hárontpaiMS visszatérési emiedélvt 
kapnak a Horgosról kiutasított menekültek 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

államrendőrség közigazgatási hivatalánál tömege-
sen Jelentkeznek határátlépési igazolványokért. A 
Horgosról menekült családok 3 napos határátlé-
pési igazolványt válthatnak, hogy odaát rendezzék 
legsürgősebb ügyeiket. Szerdáig 170 jugoszláviai 
menekült számára állítottak ki a szegedi rendör-
ségnél háromnapos határátkelési igazolványt. 

Azok, akik a mult hét közepén felváltották az 
igazolványokat, egyszer visszatérhettek a megszállott 
területre. Vannak többen olyanok, akik már má-
sodszor kértek határátlépési igazolványt. A szerb 
hatóságok csakis azokat engedik át mindössze há-

rom napra, akik Horgos környékéről valók. 
Beszéltünk több Horgosról visszatért menekült-

tel, akik elmondották, hogy a kiszabott három nap 
alatt megzavarás nélkül intézhették dolgaikat, 
sőt egyeseknek megengedték a szerb hatóságok, 
hogy ujabb három nappal meghosszabbithássák 
tartózkodásukat. A menekültek elbeszélése szerint 
azok közül, akik a mult hét szombatján átmen-
tek Horgosra, egy családnak megengedték a szerb 
hatóságok, hogy Horgoson maradjon, a többiek-
nek azonban a hatíridő után ismét el kellett 
hagyni a megszállt területet. 

Az állam még ezer pengővel 
tartozik az idei inségmimkákhoz 

8000 Ínséges vér munkát és támogatást 
Tovább ellenőrzik az fnségebédek minőségét 

(A Délmagyarország munkatársától . ) A vá-
ros népjóléti ügyosztálya most állította össze 
januári jelentését, amely érdekes adatokat 
tar talmaz. A ielentés szerint az elmúlt hónap-
ban a város 36.000 pengőt fizetett ki inségmun-
kálcra. Ugyanennyi folyt be januárban inség-
járulék cimén, a belügyminiszter pedig a 83 
ezer pengőben megállapított idei államsegély-
ből 13000 pengőt utalt ki. Ezzel a t izenhárom-
ezer pengővel együtt a város 43 000 pengő ál-
lamsegé 'vt kapott az inségmunkák költségei-
re, az állaih tehát még negyvenezer pengővel 
tartozik. 

Januá rban a támogatásra szoruló m u n k a -
képes munkarélfcüliek száma 8002 volt Sze-
geden. A népjóléti ügyosztály valamennyit 
foglalkoztatta, ami re a nagv havazás nyú j -
tott lehetőséget. A hó eltakarító<=ára S300 pen-
gőt költött a város és ezzel túllépte az elő-
iránvzott kereteket, amennyiben a szükség-
munkák költségvetésében a hó eltakarítására 
c«ak 8000 pengőt írtak elő. A mult évben a hó 
eltakarítása négyezer pengőbe került . Az idei 
többletet az okozta, hogv a hófuvás megakasz-
totta az autóforgalmat a városba vezető u ta -
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kon és munkásosztagokat kellett kiküldeni az 
országutakon feltorlódott hó eltakarítására. 

A januárban nyilvántartott munkaképtele-
nek száma 1802 volt, ezek munkakötelezettség 
nélkül kaptak inségsegélyt a várostól. 

A népjóléti intézmények működését a nép-
jóléti bizottság tagiai állandóan ellenőrzik, fő-
képpen az élelmiszerek minőségére ügvelnek, 
mert ezen a téren több panasz merült föl. A 
Délma«varország irta meg nemrégen, hogy 
az egyik ínséges család kukacos kenyeret k a -
pott az inségebédiéhez. A polgármester a leg-
szigorúbb vizsgálatot rendelte el és annak le-
folvtatásával dr. K e m e n e s y népióléti ta-
nácsnokot bizta meg. Kemenesv tanácsnok be-
feiezte a vizsgálatot és jelentését az eredménv-
ről valószínűleg csütörtökön terjeszti a pol-
gármester elé. A jelentés szerint a szállított 
kém-ér rninősége ellen komolv kifosrás nem 
merült fS'. etrvet'en efvszer fordult elő. ho«»v 
férget talá*t-»k r> kenyérben, ő " csak errv darab-
ban. I?v kétsé<*M°n — mondja a jelentés —, 
hogv vé le l eméi rő l van szó. 

Az egvik nér>'óléti kerületver^tő szerdán be-
jelentette a r>óm'ó'étí tanácsnoknak. hoev az 
ínségesek a f e b m á r Harmadikán kiosztott f e -
nvén minősé"« m'^ t t f«rr<ét naw»s»1 emeltek". 
A kenveret a néníóléfi bizottság tagiai w ; -
vizsfálfák és megállapították, hogv sfi'etlen, 
ra«ad*«. TV. ^»menesv tanőrenoV most i»*»Mi 
^"-álatot indít a panasz kiizsgálása érde-
kében. 
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A reüdkivlili házadó-
mentessét kiterjesztése 
az ipatiestüLelközgyiilése 

előtt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az Ipar-

testület évi rendes közgyűlését vasárnap délelőtt 
tartja meg. A közgyűlés napirendjén az elnöki 
megnyitón és a jelentéseken kivül több inditvánj 
is szerepel. Az egyik indítványt Stefandel Károly 
nyújtotta be az iparos nyugdíj ügyben. Harmine 
esztendős kívánság megvalósítását célozza az in-
dítvány. A másik indítványt Sebestyén Endre 
építészmérnök nyújtotta be az ipartestület köz-
gyűléséhez. Az indítvány a következőket tartat, 
mazza: 

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy az érvényberti 
lévő tatarozági adókedvezményen kivül feltétlen 
szükségesnek tartja, egyes városrendezési szei 
pontból fontos építkezések, rendkívül ideiglew 
házadómentességben való részesítését. 2. E mozg< 
lom sikere érdekében a város törvényhatóságai 
szólítsa fel csatlakozásra a szomszédos törvényi 
hatóságokat, hogy együttes kérelemmel fordulj 
janak a pénzügyminiszterhez. 

Indítványának indokolásában kijelenti Sebes->] 
lyén Endre, hogy az uj tatarozási adórendelet bfJ 
zonyos városrendezési elveket is érvényesít. Adó-> 
kedvezményben nem részesíthetők többé az olyan 
épületek, amelyek városrendezési akadályt képez«j 
nek. Ugyanekkor azonban nem gondoskodtak ar-i 
ról, hogy az ilyen épületek lebontása és újjáépít 
tése milyen adókedvezményben részesüljön, igyl 
előáll az a helyzet, hogy éppen a városfejlődés 
szempontjából legfontosabb építkezések semmiféle 
kedvezményben nem részesüknek. Nagyobb ked-
vezmény nélkül teljesen kilátástalan, hogy a főút-
vonalak alacsonyabb épületei a főpárkánymagassá-i 
got emeletráépítéssel elérjék és ami még ennél ig 
lényegesebb, hogy eltűnjenek azok az elavult épü-
letek, melyek városfejlesztési akadályt jelentenek!; 

Az ipartestületi közgyűlést az elöljáróság péns 
teken délután tartandó ülésén készíti elő. 

B gazdák sérelme 
az adómentes borseorfi 

mennyiségének 
leszállítása miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) X szeJ 
gedi bortermelők között nagy izgalmat keltett 
a városnak az az intézkedése, hogy a fogva sz-* 
tási adó alól mentesülő seprőmennyiséget ön-< 
kényesen leszállította. A szabályrendelet sze-* 
r int a termelők fehér bor után 10, vörös bor1 

után 8 százalékot számithatnák le seprő ci-
mén és ez a mennyiség a fogyasztási adó alól 
mentesül. A javadalmi hivatal most a fehér 
bornál csak 4, a vörösnél 6 százalék adómén-* 
tes seprőt akceptál azzal az indokolással, hogy 
a szegedvidéki jó boroknál csak ennyi t leheli 
számítani. 

A városnak ez az intézkedés rendkívül sé-i 
relmes a bortermelőkre, mert a magasabb szá-* 
zalékkal a bortermelés segítségére kívánt len-
ni az állam. A sérelmes intézkedés ellen a gaz-
dakörök elnökségei pénteken összeülnek és a 
városnál e l já rnak a régi helyzet visszaállítása» 
érdekéhen. 

Orsráah Tivadar hegedűművész 
és D. M'csev Józsa énekművésznő 
szerepel a Szegedi Vasutasok Hazánk D a l k ö r 

rének vasárnapi hangversenyén. 


