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Szombaton szeretetcsomagot osztanak hl 
480 ótohhdzai Ínségesnek 

Minden csomagérí egy napot kell dolgozni — Megkezdődnek 
az ulépifési munkálatok * 

(A Délmagyarország munkatársától.) Húsvét 
előtt, mint ismeretes, a belügyminiszter ötezer 
pengős segélyéből élelmiszereket osztottak ki az 
átokházai Ínségesek között. Száznyolcvan család 
jutott az ünnepekre é'ehniszeiscgé'yhez, de igen 
sokan voltak, akikhez már nem juthatott el ez az 
ajándék. A népjóléti ügyosztály megbízottai össze-
írták a jelentkező ráutal takat, akik között szom-
baton osztják szét a szer ele tcsomagokat. 

A népjóléti ügyosztály kimutatása szerint Álak-
házán és környékén négyszáznyolcvan igényjogo-
sult ínséges jelentkezett. Minden ráutalt tanyai 
Ínséges két és félkiló négyes lisztet, félkiló babot) 
és félkiló sózott szalonnát kap. Eze'cért az élelmi-

szerekárt azonban már munkát kíván a város. 
A családfentartónak, vagy a rsilád munkaképes 
tagjának minden egyes csomagért egy-egy na-
pot kell dolgozni a megindított útépítési mun-
kálatoknál. 

A város hatósága gondoskodott az útépítési] 
munkálatok megindításáról is. Alsjtuiyún, első-
sorban Atokházán most már megindulnak ezek 
a munkálatok, amelyeknél munkát kaphat minden 
jelentkező tanyai. Megállapították e napszámbó-' 
reket is. Azok, akik szerszám nélkül jelentkeznek, 
90 fillér napszámot kapnak, akik szerszámot 
visznek magukkal, azoknak 110 fillér lesz a nap-
számjnk. 

A szegedi érdekeltségek képviselete nélkül 

tovább tárgyalnak 
a paprlkamonopollumról 
A kalocsai érdekeltség 1 pengő 90 filléres beváltási árat 
követeli, — Szeged megelégedett 1 pengő 54 fillérrel — 
Obermayer fő vegyész előterjesztése a bizalmas értekez-

leten — a szegedi paprikások neveben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány, 
hét óta látszólagos fegyverszünet uralkodik a 
paprika fronton. Olyan nagy a csend, hogy szinte 
bélvére lehetne következtetni belőle. Mintha ai 
Hangya elejtette volna azt a megdöbbentő tervét, 
amellyel monopóliumot akart szerezni magának a 
paprikára is, mintha deferáltak volna az illeté-
kesek az általános felzudulást keltő terv ellen, 
felsorakoztatott perdöntő érvek előtt. A fegyver-
szünet ós a csend azonban csak látszólagos. A ku-
lisszák mögött tovább folyik a munka, erről 
azonban az érdekeltek nem igen szerezhetnek! 
tudomást, mert gondoskodás történik, hogy a 
megbeszélések bizalmas jellegűek legyenek és a 
történtekről ne szivároghasson ki senuni. Majd 
ha befejezett tényekről lesz szó, úgyis megtud 
mindenki mindent... 

Az elmúlt héten Budapesten tartottak megbe-
szélést, még pedig a Növényvédelmi és Növény-
forgalmi Irodában. Ezen a 

bizalmas megbeszélésen 

a szegedi érdekeltségeket, tehát a termelőket, a 
kikészi tőket és a kereskedőket egyedül Ober-
mcyer Ernő fővegyész képviselte, de azt, hogy ki 
nek, vagy kiknek a megbízásából, nem sikerült 
megállapítani. A kalocsai érdekeltségek ezzel 
szemben gondoskodhattak megfelelő számú kép-
viseletről és a szegedi érdekeltségek a kalocsaiak-
nak köszönhetik, hogy mindezideig nem sikerült 
nyélbeütni azokat a bizonyos befejezett tényeket. 

Az ülés lefolyásáról sikerült megbízható hely-
lől részletes információkat szerezni. Információink 
szerint 

Obermayer fővegyész, a szegedi 
érdekeltségek képviseletében beje-

lentette, 

nogy a szegedi termelök az általa megejtett száml-
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tások alapján — teljes mértékben megelégsze-
nek a 154 filléres paprikaárral, amely a pap-
rika hivatalos beváltási ára lenne. Ezzel szemben 
a kalocsaiak ragaszkodtak a 190 filléres bevál-
tási árhoz, ami a megbeszélésen általános felzudu-
lást keltett, de biztosította a kísérlet eredményte-
lenségét. Az értekezlet azzal fejeződött be, hogy 
a kalocsaiak kívánságáról értesíteni fogják a 
Hangyát, amely uj kalkulációt fog végezni és 
aztán értesíti majd a kalocsaiakat. 

Az értekezletet a növényvédelmi iroda hivla 
egybe. 

A kalocsaiak 

képviseletében névszerint meghívta Szybó Pál 
plébánost, Ilcrner Mihályt és Hegedűs P. Jó-
zsefet. A bátyai érdekeltség, amely nem kapott 
névre, szóló meghívót, Jeló Pált delegálta a maga 
képviseletében. A megbeszélésen a növényvédelmi 
irodát Újhelyi és Ráday miniszteri tanácsosok, a 
mezőgazdasági kamarát Grenczer Béla fővegyész 
és Szentjóby (Staub) Elemér, Szegedet Obermayer 
fővegyész, a kalocsai kísérleti telepet pedig vi-
téz Horváth Ferenc képviselte. 

Az ülé.-ea Újhelyi miniszteri tanácsos elnökölt. 
Azért hívta meg a kalocsai szövetség tagjait 

— mondotta —, hogy elejét vegye az újsághírek-
ből keletkezett félreértéseknek, hogy megbeszélje 
a Hangya-javaslattal kapcsolatos teendőket és 
hogy meggyőzze őket ennek a javaslatnak a he-
lyességéről. Figyelmeztette a kalocsai termelőket, 
hogy az a kalkuláció, amelyet bemutattak és 
amellyel azt kivánják igazolni, hogy mi a paprika 
termelési ára és költsége, merőben téves, miután 
az egyes kiadási tételeket tul magasra értékeltek, 
ezzel szemben teljesen helytállónak minősítette 
a szegedi kalkulációt, mely jóval olcsóbb ter-
melési árakat mutat ki. 

A szegedi kalkuláció alapján ál-
lapította meg az 1.54-es átvételi 

árat, 

mint olyant, amelyet a Hangya a szegcdi kalku-
láció alátámasztásával magáévá telt és tartani, 
hajlandó. 

| A kalocsaiak ragaszkodtak a kalkulációjuk-t 
hoz, amelyet különösen Gerényi szövetkezeti el-
.nök, mint gazdasági szakértő és a Tudományos. 
Akadémia birtokainak kezelője, ujabb elemzései 
alapján helyesnek minősített ós ennek alapján' 
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követelték, hogy az átvételi ár az édesnemes pap-
rikánál 190, később 2 és a szezon végén 2.IC 
pengő legyen. 

A kalocsai termelők kiküldöttei megjegyezték, 
hogy még ezeknek n magasabb átvételi áraknak 
a: alkalmazása zselén sem vállalják a felelősséget 
ás nem vá'lalják az ajánlat közvetítéséi a terme* 
lökhöz, mivel semmi sem gar m tálja azt, hogy 
Civilcg bekövetkező másik szövetségi választás 
győzicsei is hozzájáruljanak ehez. A kalocsai ter-
melők azt kívánták, hogy az általuk felajánlott 
árat minden körülmények között tartsák, még bő-
séges termés esetén is. 

Ujhelyi miniszteri tanácsos azt válaszolta e 
kalocsaiak előterjesztésére, hogy — a szegedieli 
fentartás nélkül elfogadják a Hangya ajánlatát 
Kijelentette, hogy 

a „minisztérium nem biztosító In-
tézet" a termelők kívánságait és 
jogait ilyen mértékben nem biz-
tosithatja és hogy az dirigál eb-
ben a kérdésben, aki a pénzt adja. 

Újhelyi miniszteri tanácsos figyelmeztette a ka-
locsai kiküldötteket arra a felelősségre, mely 
reájuk hárul az esetben, ha 

a miniszter a kalocsaiak merev és 
ellenzéki magatartása következté-

ben a tervezetet elveti. 

Újhelyi lanáoo- megígérte, hogy igyekezni fog-
nak a Hangyával újból tárgyalni annak érdeké-
ben, hogy a felajánlott árakat esetleg változtassa 
meg. 

Obermayer szegedi fővegyész arra kérte Új-
helyi tanácsosi, hogy a kérdés eldöntésére gazda-
sági szakértőket vegyen igénybe, mire Gerényi 
Jakab gazdasági tanácsos ki jelentette, hogy akkor, 
amikor ő jelen van, nincs szükség gazdasági 
szakértőre, miután ő maga gazdasági tanácsos, 
akit a Tudományos Akadémia, mint olyant, gaz-
daságainak élére állított. Nem fogad el tehát 
maga felett ebben a kérdésben más szakértőt, 
annál kevésbé, mert az ő állításait egyrészt az 
összes termelőkkel, másrészt hivatott szakértők-
kel alaposan megtárgyalta. 

Az értekezlet igy eredménytelenül 
végződött 

ós a kalocsai kiküldötteket azzal bocsátották el 
hogy kísérletei tesznek a Hangya állás pontjánalt 
megváltoztatására és szükség eselén Szentjóby 
(Staub) Elemér és Grenczer Béla ismételten le-
látogatnak Kalocsára, amikor is a szövetség vá-
lasztmányát újból összehívják és a Hangya-terv 
megváltoztatását ismertetni fogják. 

Az átvétel mindenkor csak 300 vagonról szólt 
és arra a kérdésre, hogy mi történjék a többi 
paprikával, Ráday miniszteri tanácsos igv vála-
szolt: 

— Nekünk nincs 1,700.000 pengő ráfizetni 
valónk. 

A szegedi paprikaérdekeltséget — érthetr 
módon — 

megdöbbentettek ezek az események, 

Dr. Pálfy József polgármester ismételtet 
hangsúlyozta, hogy róluk nem fognak nélkülül 
határozni. A látszat szerint azonban pontosai 
ennek az ellenkezője történik, — nAntán a fő-
vegyészt az érdekeltség képviseltével nem bíz-
ták meg. • 

A polgármester sürgős közbelépését kéri az 
érdekeltcég, amely tiltakozik az olyan „bizal-
mas" megbeszélések ellen, amelyekre szegediekei 
nem hiv.iah meg. 

T a r t ó s o n d o l á l á s 
uj rendszerű géppel, légréses pa-

148 kolás, tel.jei garancia, olcsó ár. 
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