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Izssimas viharok
a paprika-parlament
hétfői gyüiésért
A termelők és kikészülik me^ujulö tiltakozása a monopólium és
a szövetkezet eiSen — Elkeseredett tüntetés az első irányzott árak
miatt — A kistermelők nem vehetnek részt az uf szövetkezet
irányításában
Kilenc alapitó kimondta a szövetkezet megalakítását — Zajos
jelenetek a gyűlés után
•
_ (A Bélmagyarország
munkatársától.)
Hétfő déli 12 órára hivták össze a városháza közgyűlési termébe a paprikásokat, hogv megalakítsák azt a központi
szervet, amelvre a paprikamonopóliumot megvalósító rendelet rábízta
az értékesítést. Korom Mihálv, a. Fiiszerpaprikatermelők Szövetségének elnöke küldte szót
a meghívót, amelynek tárgysorozata a következő pontokat tüntette fel:
A Füszerpaprikatermelők, Kikészitők és
Értékesítők Szegedi Szövetkezete megalakulásának kimondása, az alapitó tagok névjegyzékének felolvasása.
Az alapszabályok felolvasása, elfogadása
Az igazgatóság és felügyelőbizottság megválasztása, stb.

I z g a l m a k a gyűlés elölt
Már jóval dél előtt nagv tömegben vonultak
fel a városházára a röszkei.
feketeszéli,
alsóvárosi paprikatermelők és izgatott hangulatban tárgyalták a helyzetet. Nagyszámban vonultak fel az asszonyok
is és izgatottan beszéltek arról, hogy nincs szükség az „egykézrendszerre". 12 óra előtt érkezett a városházára Gergely
István, a Hangva-Szövetkezet
igazgatója és a Fűszerpaprika Szövetkezet vezetősége, akik dr. Pálfy
József polgármester
szobájába vonultak vissza és tanácskozásba
kezdtek. Ide érkezett később a jelentés, hogy a
pyülésre
várakozók
körében igen forró a hangulat. főkép a röszkei termelők hangoztatták,
hogy olyan
paprikaárakat
állapítottak
meg,
amelyek
a termelöket
semmikép
sem elégíthetik ki.

Kezdtidth a gíjölés
Ilyen hangulatban kezdődött, a gyűlés. A
termet Jeljesen megtöltötték a, termelők és
kikészitők, az első sorokban asszonyok ültek,
egycsomóban a röszkeiek és szentmihálvtelkiek
csoportosultak. A bejáratoknál rendőrök
álltak. a padsorokban feltűnt, néhány detektív is.
Gergely
István, a Hangya igazgatója jelent
meg az emelvényen, mellette Korom
Mihálv
foglalt helyet. Gergely igazgató először a papi-ikarenddet intézkedéseit ismertette és hangoztatta. hogy ezzel a kormánv alapot kiván
teremteni arra, hogy a termelő megélhessen a
munkájából.
— Normális ternWés mellett — mondotta
—. 200 vagon paprikára
kell a külföldön piacot keresni, óriási mennyiség ez, nagy gond az
elhelyezése. Tavaly c^ak 60 vagon volt az export. Jó néhánv évvel ezelőtt sikerült 147 vagon paprikát
exportálni, de akkor Jugoszlávia és Csehszlovákia is vásárolt mintegy 35
—35 vagonnal. Az export évről-évre zsugorodik össze — mondotta —, a kormánv azért
létesiti a. szóbanforgó szervet, hogy egységes
irányítással
biztosítsa á paprika elhelyezését.

A z első v i h a r
A megjelentek nyugodtan hallgatták a Hangya igazgatójának eddigi fejtegetéseit, csak
akkor keletkezett az első kisebb vihar és zúgolódás, amikor Gergely igazgató bejelentette,
hogy a tervezet még azzal a móddal is számol, hogyha megmarad
az előző évről a vaprika, akkor esetleg 50. vagy 100 vagonnal meg
kell
semmisíteni.
Lármás tiltakozás és zúgás fogadta ezt a
lejelentést, a termelők egymással kezdtek vitatkozni, semmit sem ért a folytonos csengőszó, amely csendre intette a megjelenteket.
Amikor helyreállt a nyugalom. Korom
Mihály bejelentette, hogy az értékesítő
szövetkezet alakuló
közgyűlését
megnyitja és kérte,
hogy válasszanak elnököt a közgyűlés vezeté-

sére. Dr. Pálfy József polgármester ekkor felállt és javasolta,, hogy Gergely
Istvánt, válasszák meg a közgyűlés elnökének. Korom ezután már enunciálta, is, hogy Gergely Istvánt
választották meg a megjelentek a
közgyűlés
vezetésére.

Kilenc a l a p í t ó
Gergely igazgató tüstént meg is kezdte elnöki funkcióját és megállapította, hogv a közgyűlés határozatképes,
mert a"fc alakuló közgyűlést összehívók közül kilencen
megjelentek.
A kilenc tag 116 szavazatot
számit és 8300
pengő üzletrészt
képvisel. Ez a kilenc tag a
következő:
Földművelésügyi minisztérium, Hangva-Szövetkezet, Szeged városa, Szeged-Csongrádi Takarékpénztár, kereskedelmi és iparkamara,
Gergely István igazgató, Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara, Korom Mihálv és Paprikatermelők Szövetsége.
Az alapitó tagok névsorát nagy zaj
fogadta.
— Ezek a' paprikatermelők?
— hangzott,
izgatottan több oldalról is.
— Hol termelnek
paprikát?
— kérdezték
mások.

Nem s z a v a z h a t n a k
a termelők
Dr. Glatz Ottmár, a Hangya jogtanácsosa ismertette ezután folytonos zajban az uj szövetkezet alapszabályait. Az alapszabályok egyik
pontja igy szól:

„a termelő-tagok,
szavazati
joggal nem
bírnak, tisztséget
nem
vállalhatnak".
Ennél a pontnál, mintha csak vezényszóra
történt, volna, a terem minden oldalán
lármásan
tiltakozni
kezdtek
és fülsiketítő
zai
támadt.
Ez a pont arról szól, hogy azok a termelőtagok. akik 2 venqős üzletrészt
jepveztek,
nem
szavazhatnak
a
szövetkezet
közgyűlésén
és tisztséget
sem vállalhatnak.
Ezzel a joggal
alapszabályok szerint csak
az 50 pengős üzletrészt
jegyző
tagok
rendelkezhetnek.
viszont tudott dolog, hogv a paprikatermelők
kilencvenöt
százaléka
kisember,
akik nem jegyezhetnek 50 pengős üzletrészt.
Olvan zaj támadt a teremben, hogy

nem

is tudták

tovább
avülés.t.

folytatni

a

Később dr. Pálfy
József polgármester állott
fel szólásra és az alapszabályoknak ennél a
pontjánál módosítást
ajánlott. Javaslatának
az volt a lényege, engedélyezzék
a kistermelőknek.
hogy csoportosan
összeállva
is gyakorolhassák
szavazati
jogukat.
25 kistermelő
a 2 pengős részjeggyel egy szavazatot
képviselne igy.
Gergely igazgató közölte, hogv a polgármester javaslatát méltányosnak tartja és azt
tolmácsolja a földművelési minisztériumban.

A g a z d á k tiltakozása
a z w á r a k ellen
Papp József a gazdák nevében szólalt fel
és bejelentette, hogv már most a. termelők
elégedetlenek
az alakulás
előtt álló
szövetkezettel. Augusztus 18-án a, minisztériumban tárSzéchenyi Moxi
Keddon
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gyaltak a paprika megállapítandó áráról ós
ezen elhatározták, hogv a következő árakat
léptetik életbe:
csemege 1.90, édesnemes 1.60, félédes 1.20
pengő.
Most ellenben arról van, szó, hogy csík 1.70,
1.45, és 1.15 pengőért
akarják
a paprikát, átvenni.
— fiz azt, jelenti, hogv becsapták
a aazdáka' — mondotta Papp József —, uj
árakat
állapítottak
meg és ezzel egyáltalán
nem javítanak sorsukon.
Mi nem szavazzuk
meg a szövetkezetet
— folytatta «—, mert azt látjuk,
az nem. a mi érdekűnket
szolgálja.
A termelő'
ről le a. karják húzni a szemfedőt is, — fejezte
be beszédét.

V i h a r o s tiltakozás
Masa Miklós hasonló értelemben szólalt fel.
majd Korom
Mihály állott fel szólásra, hogv
válaszoljon, de
nem juthatott
szóhoz
lomban
és állandó

a nagv izgazajban.

a termelők, főképen az asszonyok .a padot, verve kiáltoztak
feléje:
— Levele!
Áruló!
Elárult
minket!
Hallgasson, ha már
elárult.
Fenyegető lett egyszerre a hangulat, voltak, akik már arról beszéltek, hogv
vonuljanak a termelők
az elnöki emelvény elé és ker
gessék szét a gyűlést. Kezek
emelkedtek
a
levegőbe, a nagv zajban nem lehetett hallani,
hogy Korom Mihálv miről beszél.

A z alapszabáluokat —
elfogadják
Amikor végre hosszú percek multán sikerült
nagynehezen rövid rendet teremteni. Gergelv
igazgató bejelentette, hogv most csak az alapszabályokról
dönthet a közgyűlés, ha elfogadják az alapszabályokat és megalakul a szövetkezet, lehet majd tárgyalni az árakról is.
Ujabb nagy zaj fogadta ezt a bejelentést is.
de közben az elnöklő Gergelv igazgató enunciálta, hogv a közgyűlés
— elfogadta
az alapszabályokat.
— Nem fogadjuk
el. nem fogadjuk
el! — hallatszott a terem minden oldaláról. Nincs
szükség a szövetkezetre!
— kiáltották a gazdák
izgatottan tiltakozva.
Bába János volt a következő felszólaló. Arról beszélt, hpgv az 1 pengő 20 filléres ár
nem elégítheti
ki a termelőket,
mert amellett
a szegényházba
jutnak.
Az 50 pengős
részjegyekről nem volt szó az előkészítés
során, most
meglepetésszerűen jöttek elő vele. A gazdák
teljes szavazati
jogához
ragaszkodnak.
Gergely igazgató megismétrltc,
hogy az
árakról a szövetkezet megalakítása után szívesen tárgyal és szó lehet az alapszcbálvmódositásró 1 is. hogv a kistermelők is szavazhassanak a szövetkezetben.

igazgatóság,

feliiguelö

bizottság
A nagy zajban alig lehetett hallani, amikor
az elnök bejelentette, hogv kiket javasolnak a
szövetkezet igazgatóságába. Bejelentette ezután az elnök, hogy közfelkiáltással
a következők lettek az igazgatóság tasiai:
Dr. Pálfy
József polgármester.
HunyadiVas Gergely országgyűlési képviselő,
Gergely
István Hangya-igazgató, Kozma
Fprenc kormányfőtanácsos, Grenoser
Béla, a kísérletügvi
intézet igazgatója, Szanyi
István fővegvé67..
Korom
Mihály gazdasági tanácsos,
Horváth
.Tános paprikakikészitő, Papp József gazdálkodó és dr. Glatz
Ottmár jogtanácsos.
A felügyelő bizottság tagjai: Vida István
miniszteri számtanácsos, Parakovics
Ferenc
főkönyvelő, Racskó
Gyula bankigazgató ée
Masa Miklós gazdálkodó.

Viltaros jelenetek a gnfllés után
Az ülés bezárása után hosszú ideig tovább
tartott a vihar, a termelők csoportokba verődve, izgatottan tárgyalták a közgyűlés eseményeit. Hangos kifakadások hangzottak el a
szövetkezet ellen, különösen a paprika árak ellen tiltakoztak. A' kikészitők amiatt zúgolódtak, hogv a pavrikamalmokban
zár alá vették
a készleteket
és ezzel súlyosan megnehezítették a helyzetüket, mert nem tudnak pénzhez
jutni.
Már régen befeji /.r iött a közgvülée. de a*

