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Az elektorok közgyűlése 
leszavazott 

a paprikaközpont mellett 
Izgalmas előzmények, rendőri kirendeltség a városházától a Valéria 
térig — A közgyűlésen csak az elektorok jelenhettek meg — 72-en 

szavazlak 5400 lermelő nevében 
Staub Elemér előadása a rendelettervezetről 

monopóliuma ellen 
Tiltakozás a Hangya 

A miniszterelnök 
betegsége 

Budapest, május 13. Gömbös Gyula micisz 
terelnök, leromlott egészeégi állapota miatt 
néhány nap óta nem látogatja a parlament ülé-
seit, betegszabadságra megy. A miniszterelnök-
höz kőzel-Vi körökben szükségesnek tartják, 
hogy Gömbös Gyulának rövid időre ki kell kap-
csolódnia a munkából, amelyet még betegen is 
nap-nap után folytatott. 

Beavatott helyen ugy tudják, hogy a minisz-
terelnök orvosai utasítására csütörtökön eluta-
zik Budapestről és Balatonfüreden háromhetes 
kúrát tart. Gömbös miniszterelnököt szabad-
sága alatt Darányi Kálmán földművelésügyi 
miniszter fogja helyettesiteni. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt a Valéria-teret, a városháza kör-
nyékét és bejáratát erős rendőri készültség 
szállta meg. Rendőrök és detektívek vették 
körül az épületet, amelynek udvarán erős ké-
szültség várakozott. A szokatlan fölkészülés-
nek az volt az oka, hogy szerda délelőttre hív-
ták egybe a Paprikaszövetség közgyűlését, 
amelyen az ismeretes monopólium ügye került 
tárgyalásra. A hatéság ugy látszik eeámolt 
azzal a lehetőséggel, hogy a paprikások egyré-
sze valamilyen formában tiltakozni fog a terv 
ellen, amely nyugtalanságban tartja hetek óta 
a paprikaföldek népét és esetleg felvonulással 
tiltakoznak az ellen, hogy a Paprikaszövetség 
ismert módon beidézett elektorai az érdekelt tö-
megek távollétében foglaljanak állást ebben a 
fontos kérdésben. 

Ha a fölkészültsóg kissé túlzott is volt, any-
nyi bizonyos, hogy igen sok paprikatermelő és 
kikészítő szeretett volna résztvenni a közgyűlé-
si terembe egybehívott közgyűlésen, hogy leg-
alább megtudja, mi van a tervezetben. . 

A rendőrök és detektívek azonban 
elálltak a városháza, a Valéria-

• térről a Széchenyi-térre torkolló 
uccák és a közgyűlési terem bejá-

ratát. 

A csoportokat elküldték, a jelentkezők közül 
csak azokat boosájtották be az ülésterembe, 
akik fel tudták mutatni névreszóló meghívóju-
kat, 

Meghívót pedig 

csak az úgynevezett elektorok 

kaptak, ezek is azzal, amit a törvényhatósági 
bizottság legutóbbi ülésén dr. Tonetti Sándor 
iparkamarai főtitkár tett szóvá —, hogy nem. 
kell személyesen megjelenniük, elég ha felhatal-
mazzák Korom Mihályt, a Paprikaszövetség 
elnökét a nevükben való állásfoglalásra és a 
helyettük való szavazásra, 

A közgyűlési terem ajtajában elejétől végig 
lendórök vigyáztak arra, hogy hívatlanok ne 
mssanak a közgyűlési terembe, ahol viszont 
detektívek helyezkedtek el. 

így történt, hogy a közgyűlésen mindössze 

hetvenhét elektor 

v«tt réeyt és állást foglalt, szavazott 

közel hatezer paprikatermelő ne-
vében. 

A közgyűlés előkészítése már hetek óta folyt, 
a vezérkar kedden este tartotta utolsó takti-
kai megbeszélését. Ezen a megbeszélésen a sze-
gedieken kivül résztvett már Szentjóbi Staub 
Elemér, ny. államtitkár, a Duna—Tiszakőzi 
Mezőgazdasági Kamara elnöke, mint a földmü-
velésügyi miniszter képviselője, Vaja Béla ka-
marai igazgató és Grenczer Béla kisérletügyi 
igazgató, ott volt a megbeszélésen dr. Pálfy 
József polgármester is. Az utolsó tanácskozás 
a késő éjszakai órákig tartott. 

A közgyűlés 

A sajtó munkásainak a közgyűlés előtt ki-
jelentették, hogy a közgyűlés nem nyilvános, 
azon a sajtó képviselői nem vehetnek részt. 
Később a vezetőség megbeszélést tartott és en-
nek eredményeképen az újságírók is megjelen-
hettek a teremben. 

Korom Mihály nyitotta meg a közgyűlést, 
amelyen megjelent dr. Imees Gvőrgy főispán 
is. 

Ezután dr. Staub Elemér közölte, hogy 

a miniszteri elgondolást 

igyekszik a miniszter megbízásából ismertetni. Az 
a terv — mondotta —, hogy ha a tervezetet Sze-
geden sikerül tető alá. juttatni, akkor Kalocsával 
is megkisérlik a tervezet keresztülvitelét. Ha ez 
nem sikerül, akkor rendelet fogja szabályozni az 
értékesités ügyét. Ugy tudta, hogy Szeged már 
elvben elfogadta a tervezetet, annál meglepőbb 
volt számára az a hir, bogv a Délvidék felől 

vészfelhők mutatkoznak a tervezel 
egén. 

Cikkek jelentek meg, gyűléseket tartottak a ter-

vezet ellen, ki kell azonban jelentenie, hogy a 
kérdést hamisan állították be. 

— Távol áll tőlem — mondotta —, hogy a 
kormány mellett védőbeszédet tartsak, — majd 
azzal folytatta, hogy felsorolta azokat az intéz-
kedéseket, amelyeket a kormány eddig tett a kis-
gazdák érdekében. Gondoskodni kell a jelenlegi 
katasztrofálisnak mutatkozó helyzet megváltozta-
tásáról. Kijelentette ezután, hogy 

igenis szükség van a kereskedőkre, 

de okkal és móddal kell élni ezzel a barátság-
gal. A kereskedők jól meg vannak szervezve, a 
termelőknek szintéin erre kell törekedniük. Meg-
felelő árpolitikával nyugodt és biztos bázist kel! 
teremteni. Ha az történne, hogy a tervezetet nem 
fogadnák el — folytatta —, a miniszter oda 
áll a parlament elé, felvilágosítja az ügyek állá-
sáról a képviselőházat és minden felelősségei el-
hárít magától. 

Mii tartalmaz a tervezet 
A hosszú bevezetés után került sor a tervé-

zet ismertetésére. Elmondotta Staub Elemér, 
hogy az elgondolások szerint egy szerv léte-
sülne „Magyar Paprikaértékesitő Szövetkezet" 
cimmel, amely a szükséges pénzügyi bázissal 
máris rendelkezik. Ez a szerv köteles volna 
minden mennyiséget és minőséget átvenni. Hogy 
ez kikből állna és hogy volna organizálva, azt 
még nem tudják, tény azonban az, hogy a szerv 
köteles volna minden mennyiséget ab malom 
átvenni. Idén például köteles volna még a mult 
esztendei felesleget is átvenni. A malom vi-
szont köteles volna minden átvett mennyisé-
get továbbadni, nehogy azzal a saját zsebére 
spekulálhasson. A termelők részére fizetendő 
árak nem volnának fix árak, azok évről-évre 
változnának, illetve azokat eeztendőről-eszten-
dőre állapítanák meg. A kormány nem akarja, 
hogy a termelők ki legyenek szolgálta,tva a ke-
reskedőknek és a kikészitőknek. 

Irányárak' lesznek 

és ezeket az irányárakat minden községben ki-
függesztenék. A ter rezet három árperiőduet 
állapit meg évről-évre: karácsonyit, húsvétit és 
húsvét utánit. Egy kilogram édesnemes papri-
ka önköltségi ára az idén 

154 fillérbe 

kerül. Idén tehát ehhez igazodnék az ár, Il-
letve ez volna az irányár, amelynek alapján 
erre az esztendőre periódusként a következő 
árakat kapnák a kikészitök: csemege 190—200 
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