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Augusztus 1-én 
életbeléptetik a paprikarendeletet 
A minisztertanács kedden letárgyalta a tervezetet és {elhatalmazta 

a földmivelési minisztert a rendelet kiadására 

A Recskeméi! antűuerseryre 
külön mGtorosvonal indul 
f. hó 19-én 100 személy jelentkezése esetén. 

Menettérti jegy 4-50 
Versenybe épftjegy 1—2 P. 
Je-entkezési határidő: csütörtök esti? 

K. k M. C. titkárságnál, 
(Pollák szállító irodája) Kelemen ucoa 8 — 

Telefon 12-68. és az IBUQt-wAI, Széchenyi-tér. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A pap-
rikafroijt keddi eseményei sajnos, mindenben 
igazolták azokat a híreket, amelyek beszámol-
tak arról a sulvos támadásról, amelyet a sze-
gedi paprika ellen intéztek. A monopóliumos 
szövetkezet-rendelet a küszöbön áll. Erről győ-
ződhetett meg dr. T ó t h Béla polgármesterhe-
lyettes. aki a hétfőn megjelent nagy riadalmat 
és izgalmat keltett jelentések után kedden Bu-
dapestre utazott, hogy a földmüvelésügyi mi-
nisztériumban tájékozódjék a helyzetről. A tá-
madás ugv látszik tel jes erővel sújt le a sze-
gedi paprikára. A rendeletet már augusztus el-
sejére életbe akarják léptetni. 

Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a szövetke-
zeti megoldásról szóló rendelettervezetet a ked-
di minisztertanács elé terjesztették, a minisz-
tertanács — hiába volt Szeged egyöntetű állás-
foglalása —, letárgyalta a tervezetet és meg-
bízta a földművelésügyi minisztert a rendelet 
kiadására. A minisztertanács határozatáról 
csak szűkszavú jelentést adtak ki. de az infor-
mációk szerint a rendeletet az eredeti tervek-
nek megfelelően léptetik életbe. 

R minisztertanács határozata 
A minisztertanács keddi üléséről a következő 

közlést adták ki: 
Budapest, jul. 14. A MTI jelenti: A kormány 

tagjai kedden délelőtt 9 órakor Darányi Kál-
mán. a miniszterelnökhelyettes elnökletével mi-
nisztertanácsot tartottak. A minisztertanács 
elsőnek a Szent. István halálának 900. eszten-
dős évfordulója alkalmából 1938-ban rendezen-
dő országos ünnepségek előkészítését tárgval-
ta. A minisztertanács az országos ünnepség 
előkészítésére bizottságot küldött ki Hóman 
Bálint kultuszminiszter elnökletével. A bizott-
ság tagjai bárcziházi Bárczv István államtit-
kár, Jakabb Oszkár pénzügyminisztériumi ál-
lamtitkár, Tormav Géza államtitkár, az ide-
genforgalmi hivatal elnöke és Mikecz Ödön mi-
niszteri osztályfőnök, a miniszterelnökségi 
sajtóosztály vezetője. A bizottság mellett egv 
miniszterközi bizottság is fog működni, amelv 
az ünnepségek részletes programját fogja ki-
dolgozni. 

Ezután Winchkler István kereskedelmi mi-
niszter beszámolt a minisztertanácsnak a ter-
mésfelesleg elhelyezése ügvében külföldön 
folytatott tárgyalásairól. 

Tárgyalta ezenkivii! a miniszter-
tanács 9 napriknértékesités kérdé-
s-ét is és felhatalmazta az érdekelt 
minisztert az erre vonatkozó szük-

séges rendelkezések kiadására. 

A minisztertanács ezután a Faforgalmi fít. 
koncessziójának lejártával előállott helyzettel 
kapcsolatos intézkedésekkel foglalkozott, majd 
Kozma Miklós belii-rvminiszter ismertette a 
balatoni fürdők forgalmának emelése céljából 
tett, intézkedéseket. A minisztertanács » bel-
ügyminiszter javaslatára, elhatározta, hogy 
mindazon állami tisztviselőknek, akik hivatali 
szabadságidejüket balatoni üdülő-, vagv fürdő-
helyen töltik, kérelmükre egyheti szabadság-
meghosszábbitást- engedélyez, amennvihen ez 
a közszolgálat érdekeivel nem ellenkezik. 

4 Hangya 
és a monopólium 

Gergely igazgató a rendeletről 

Budapest, julius 14. (A Délmagyarország 
munkatársától.) Ismeretes, hogy a monopó-
lium megvalósításával — Szeged egyöntetű ál-
lásfoglalása ellenére — milyen szerepe lesz a 
Hangyának. Kedden beszeltünk G e r g e l y 
Istvánnal, a Hangya papríkaosztálvának ve-
zetőjével a helyzetről és a közeljövő alaku-
lásáról. Gergely igazgató kérdéseinkre a követ-
kezőket mondotta: 

— A Wlmagyarország annyit foglalkozott már 
ezzel az üggyel, hogy már egész irodaim» van. 
Ujat én sem ifién tndofc mondani, anoal kevésbé, 

mert a rendelet még nem jelent tneg. 
— Mi célja a Hangyának és miért erőlteti a 

paprikamonopóliumot? — kérdeztük. 
— Lassankint megszokjuk, hogy mindenért, 

ami az országban történik, a Hangyát okolják — 
válaszolta. A Hangya nem erőltette a paprika-
szövetkezetek létesítését és nincs vele semmi rej-
tett célja. Az igazság az, hogy a kormány már 
régóta foglalkozik a paprikaárnk szabályozásával 
és pedig — folytatta a Hangya igazgatója — ki-
zárólag a termelők kívánságára és érdekében. A 
paprika árának gyakran indokolatlan emelkedé-
se, vagy esése lehetetlenné tette a rendszeres ex-
portot, de meg a termelőt is állandó bizonytalan-
ságban tartotta. 

— Ezentúl tehát megállapított 

fix ára lesz a paprikának? 

— A rendeletnek mindenesetre ez az intenciója 
A beváltási árat mindig a földmüvelésügyi és ke-
reskedelemügyi miniszterek fogják megállapítani. 

— fis mi történik, ha véletlenül rekordtermés 
lesz? Ha Szegeden például KOO vagon paprika lesz 
az idén. ami egyáltalán nincs kizárva. Minden 
mennyiséget átvesz a szövetkezet.? 

— Egy ilyen rekordtermés mindenesetre 

nagy baj lenne, 

de a rendelet szelleme szerint a termelőtől min-
den mennyiséget át kell venni. Mindenesetre ellen-
őrizni fojtjuk, hogv akinek kétholdnvi termelésre 
van engedélye, az ne saatlithassa he hat hold ter-
mését. 

(A Déhmgyarország munkatársától.) A vá-
ros cserepessori szükséglakásainak lakói köré-
bon óriási izgalom uralkodik néhánv nap óta. 
A szükséglakók ugyanis, kivétel nélkül vala-
mennyien, hivatalos írást kaptak a város ható-
ságától. amely arról értesiti őket, hogy él a 
felmondás jogára' és felhívja a lakókat, hogy 

záros határidőn belül költözzenek el, 

eddig használt lakásukat pedig bocsássák a 
város rendelkezésére. 

A cserepessori szükséglakások lakói nagyon 
szegény, elesett emberek, legtöbbjük olyan 
szegény, hogy képtelen lakbért- fizetni és leg-
inkább 

az uccárót került erre a menedék-
helyre, 

mert bérelt lakásából felszaporodott lakbérhát-
raléka miatt hónapokkal, esetleg évekkel ez-
előtt kilakoltatták. Uj lakást nem tudott bé-
relni magának, igv a város helvezte el ideig-
lenesen a szükséglakások valamelyikében. I t t 
aztán nem nyugtalanította a lakbérgond és 
azóta sem javult annyira az anyagi helyzete, 
hogy a hatóság indokoltnak minősíthette vol-
na kitelepítését. 

Ez az oka annak, hogy egy-egy család már 
esztendők óta lakik valamelyik szükséglakás-
ban. itt rendezkedett be. oöetleg itt is dolgo-
zik, sőt van olyan, aki cégtáblát is akasztott 
egvetlen helyiségből álló lakása ajtaja fölé. 

Mivel a város nem kap lakbért a. szükséglar 
kóktól és mivel a városházán méltánytalan-
nak találták, hogy egyesek ellenszolgáltatás 
nélkül lakást kapjanak, mások viszont, hason-
lókép Ínséges helvzetiiek, csak akkor számit-
hatnak segélyre, ha legalább munkában adnak 

Széchenyi Mozi Szerdán utoljára 

Merénylet az óceánjárón 
BiiBügyi történet. — l i d s B g r e v i és 

Albrecht Schönhals, 5, 7, 9 

— Milyen áron 

veszik majd át a paprikát? 
— Az ár természetesen mindig a terméshez fog 

igazodni. Senki nem remélheti, hogy H00 vagono* 
termés esztendejében ugyanannyit fog kapni pap-
rikájáért, mint az olyan évben, amikor 150 vagon 
a termés. 

— Milyen szerepe lesz a Hangyának 

a paprika körül? 
— A nagykereskedő és exportőr szerepe. Sem-

miféle előnyünk nem lesz a szegedi ismert nagy. 
kereskedőkkel szemben. Mi épp ugy a szövetkeze-
tektől szerezzük majd be a paprikát., mint ők 
ugyanolyan áron és feltételek mellett, viszon' 
ugyancsak egyforma lehetőségekkel fogunk ex 
portálni. A kereskedőknek az az aggodalma, hogy 
a Hangya tönkre teszi őket, teljesen alaptalan. 

— Az exportkontingensböl mennyit kap a Han-
gya és mennyit a kereskedők? 

— Ezt sem mi állapítjuk, meg. hanem a Külke-
reskedelmi Hivatal, tehát egyelőre nem is twdok 
felelni a kérdésre. 

— Végül még egy kérdésre kérünk választ. 
Miért trleichschaltolják a szegedi paprikát 

cs miért akarják megfosztani szegedi márka nem-
zetközi rangjától? 

— Sajnos, erre a kérdésre nem tndok fetelnf 
— mondotta Gergely igazgató - . m°r' a Hangyá-
nak erre semmifélé befolyása nem volt. 

érte ellenszolgáltatást, a népjóléti ügvosztálv 
kísérletet, tett többi zben arra. hogv a szük-
séglakások lakóit a lakás ellenében beossza a 
szükséqmunkákhoz. A lakók azonban hallani 
sem akartak arról, hogy ledolgozzák a város-
nak a szükséglakás bérértékét, nem jelentkez-
tek a munkára. 

A város hatósága most 

a felmondás 

eszközét alkalmazza ellenük. Értesülésünk sze-
rint a. felmondás formai, hír szerint azok. akik 
hajlandóságot mutatnak mégis a lakbér ledol-
gozására. továbbra is ott maradhatnak a Cse-
repes-soron. 

Ideiglenes 
megegyezés 

Monlreuxben 
Mentreox, julius 14. A tengerszorosok ügyé-

ben tárgyaló értekezlet az angol közveti tőin dit-
váiiy alapján kompromisszumos javaslatot dol-
gozott ki. A békeidőkben való áthajózás kér-
dését a jelek szerint, megoldották, valószínű 
hogy angol indítvány alapján a bizottságot fel-
oszlatják. 

A francia és a szovjet kiküldöttek hosszabb 
tanácskozást folytattak egymással. Az értekez-
let legközelebbi teljes ülését szerdán délelőtt 
tartják. 

Montreuxból jelentik: A küldöttségek között 
délután ideiglenes megegyezés jött létre arra 
a formulára nézve, amely háborús időre sza-
bályozza a tengerszoroson való áthajózást. 

A megegyezés értelmében hír szerint az át-
hajózást olyan esetekben engedélyezik, ami -
kor népszövetségi határozat, vagv olvan egyez-
mény alapján történik, amelyben Törökország 
is résztvesz. 

Kilakoltatják 
a csercpcssorl szükséglakások lakólt? 


