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II pána koronázásának 
15. évfordulója 

Vatikánváros, február 12. XI. Pius pápa koro-

názásának 15 éves évfordulója alkalmából ünne-

pélyes szentmisét mondottak a sixtusi kápolná-

ban. A szentmisén a pápai állam valamennyi fő-

méltósága megjelent. A papa nem vett részt a mi-

sén betegsége mialt. 

A mise után a pápa fogadta biborosi kollégium 

rangban legidősbb három tagját, akik eléje ter-

jesztették a szent kollégium jókívánságait. 

XI. Pius pápa az olasz király üdvőzlőtávíra-

tára küldött váJasztávíratát az olasz királyhoz és 

Abesszínia császárához intézte. A pápa ezzel a 

ténnyel hivatalosan is elismerte Abessziniának 

Olaszországhoz való csatolásút. 

Göring Lengyelországban 
vadászik 

Varsó, február 12. Göring porosz miniszterel-
nök február 15-én Varsóba érkezik, hogy részt-
vegven a bialovieai erdőkben rendezendő vadá-
szatokon. Göringet Moscziczki köztársasági elnök 
hívta meg. Göring a vadászat előtt és után két na-
pot tölt Varsóban. 

Gyapjúfonalat' 
legolcsóbban csak | 

T I S Z A A R U P A Z B A N 
T i s z a L a j o s k ö r ü l (Püspökbazár-ép-Ulet) I 
400 egyszoba-konyhás 

lakóház után 
törlik Szegeden az adó-

hátralékot 
(A Délmagyarország munkatársától.) A pénz-

ügyminiszter legutóbb rendeletet küldött a pénz-

Cgyigazgatóságokhoz, hogy az egyszoba-konyhás 

házak adóhátralékainak törlésére tegyenek meg-

felelő javaslatot. A rendelet szerint az 1936. évet 

megelőző időkből fennálló adóhátralékokat törlik 

az egyszoba-konyhás házaknál, amelynek tulaj-

donosa majdnem kivétel nélkül kisember. 

Kérdést intéztünk ezzel kapcsolatban a Sze-

gedi Háztulajdonosok Egyesületéhez, liogy Szege-

den mennyit tesz ki az egyszoba-konyhás házak 

adóhátraléka. . Érdeklődésünkre közölték, hogy 

Szegeden mintegy iOO lakóházat érint a rendelke-

zés, összesen mintegy 2S00 pengőt t$sz ki az az 

összeg, amelyet ilyen emen törölni kell. 

Belvárosi Mozi Ma és mindonnap 

Pori m r osiroma 
A legizgalmasabb és locnasvobb filmesemón.y. 
Főszereplő: A. WOHLBRU<<<. 5,7.9 

Széchenyi Mozi Mától vasárnapig 

A SZÍV nem eladó 
B ö k k M a r l k a nagy kiállítású orterett iilmjo 

6, 7, a 

Korzft Mozi Szombat, vasárnap 
óriási siVort aratott a tegnapi bemutatón az 

AVE MARIA 
(Lenryel sa rok ) 

A szív, a bit és szeretet na^v magyar nyelvű filmje 
B*t P c t n n a ¡ 1 3 2 7 3 A <egszobb 

megelSzi » E H H í l n f l í i a magvar kis film 

Ezüst R ó k a ? 

Rosmantóll 

Ujabb súlyos támadás 
a szegedi 

papvihaipav ellen 
Egyharmadára csökkentetfék a szegedi malmok 
Uszeméi — A legújabb rendelet szerint az eddigi 
44 vagon helyett három Hónapig Havonta csak 

14 vagon paprikát öröltjeinek 

A munkások és feldolgossók százainak kenyerét 
veszélyezteti a rendelkezés — Tiltakozó küldött-

döttség a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától) Pénteken 
délelőtt nagyobb paprikás küldöttség jelent még 
a városházán cs előbb dr. Pálfy József polgármes-
tert, azután dr. vitéz Imees György főispánt ke-
reste fel. A küldöttségben úgyszólván minden pap-
rikaérdekeltség képviseltette "magát, bár az uj sé-
relem. amely miatt panaszt emeltek, a legközvetle-
nebbül a paprikamaiomtulajdonosokot érte. 

Február nyolcadikán magjelent ugyanis az * 
földmüvelésügyi miniszteri rendelet, amely sza-
bályozza a paprikamalmok őrlési kontingensét és 
amely ellen az érdekeltségek már korábban is 
szót emeltek. A rendelet szerint a korlátozás visz-
szamenő hatállyal történik, az érdekeltekre febru-
ár elsejétől kezdődően kötelező és há^om hónapra 
szól, februárra, márciusra és áprilisra azzal, hogy 
azután ujabb rendeletet fog a miniszter, kadni. 

A rendelet szerint a szegedi pap-
rikamalmok havonta legfeliebb ti-
zennégy vagon paprikát őrölhetnek 

meg. 

A küldöttség tagjai elmondották, hogy a szegedi 
paprikamalmok kapacitása havi negyvennégy va-
£cn, a rendelet tehát azt jelenti, hogy ennek-

a mennoisé0nek nem egé-
szen egnharmadát dol-
gozhatják csah fel ezen-
túl és iga kéniifelenek 
üzemüket az eddigi felfe-
slfiaenu egu harmadára 
csökkenteni, ez pedig a 
malmokban foglalkozta-
tott munkások kétharma-
dának elbocsáttásűt vonja 
maga után, de kihat a ki-
készítők ts a termelOk 

helyzetére is. 

Ha a malmok nem dolgozhatnak teljes üzemmel, 
a kikészítő munkások százai vesztik cl keneyrüket, 
csökkenni fog a kereslet a csöves paprika piacán 
is, ami pedig még lejjebb szorítja a füzéres paprika 
amúgy is alacsony árát. A földművelésügyi mi-
niszter rendelete rendkívül szigorú szankciókat ál-
lapit meg azok számára, akik nem tartják be a 
rendelkezéseket és a megengedettnél többet őröl-
nek. Az ilyen malmokat először tizenöt napra be-
zárják, azután a tulajdonos őrlési engedélyét meg-
vonják, de a megállapított kontingensen felül 

i őrölt paprikamennyiséaet semmikétien sem mi-

nősítik, ami az árut értéktelenné teszi. 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy • 

a rendelet nem is kibo-
csdjtása naptáfOl kezdve 
érvényes, hanem már feb-

ruár elsejétől kezdve, 

már' pedig a legtöbb malom már a hónap első 
harmadában feldolgozta azt a paprikamennyiségeti 
amelyet a rendelet szerint egy teljes hónap alatt 
dolgozhatna csak föl. Ezek a. malmok, ha fenn-
tartják a rendeletet ,a hónap második és harmadik 
harinuduban egyáltalában nem dolgozhatnak, be-
zárhatják üzemeiket és elbocsájthatják munkásai* 
kat. Szegeden a paprikamalmok 330 malommun« 
kást foglalkoztatnak, ez 

háromszázharminc mun-
káscsaládot t e l e n t leg-
alább ezer családtaggal. 

A rendelet igy elsősorban ennek az ezer léleknek 
az egzisztenciáját veszélyezteti, a legsúlyosabb 
mértékben, de legalább ilyen súlyos mértékben 
veszélyezteti a feldolgozó munkáscsaládok, a 
paprikahasitók ezreinek megélhetését is. 

A küldöttség arra kérte a polgármestert, majd 
a főispánt is, hogy sürgősen járjon közbe a föld-
művelésügyi miniszternél és eszközölje ki 

a sérelmes rendelet hatálytalaní-
tását-

A küldöttség az orvoslásnak három módját is meg-
jelölte: va|y emelje fel a miniszter a havi őrlési 
kontingenst tizennégy vagonról havi huszonöt va-
gonra, vágy függessze fel legalább májusig a ren-
delet végrehajtását, de a legjobb, a legszociálisabb 
megoldás mégis az lenne a papríkaérddckeltségek 
meggyőződése szerint, ha a Hangya végérvénye-
sen likvidálná az egész paprikamonopóliumot és 
a mintszter szeptemberre visszaállítaná a paprika 
régi szabad forgalmát. 

A polgármester a küldöttség meghallgatás? 
után 

azonnal táviratozott az ügyben a 
földmüvelésügyi miniszternek 

és telefonon felhívta Tomcsányi Kálmán államtit-
kárt, akit részletesen tájékoztatott a szegedi hely-
zetről és sürgős intézkedéseket kért. Az államtit-
kárral folytatott telefonbeszélgetés utan a polgár-
mester közölte a küldöttséggel, hogy a minisztérium 
vizsgálat alá vonja a kérdést. •  1  

Á küldöttség távozása után a polgármester 
felkereste hivatalában dr. vitéz ¡mecs Cj'örgy 
főispánt, akivel hosszasabban tárgyalt, er esülé-
si'tnk szerint a leauiabban felmerült paDrlkaafférrW. 


