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3 hónap alatt 
60 vagon paprikát őrölhetnek 

a szegedi malmok 
Izgalmas tanácskozás a városházán — Az üzemredukálés 
miatt le kell csökkenteni a malmok munkáját — Munkás-

eibocsájtás fenyeget 

(A Délmagyarorszig munkát áriától.) Szombaton 

•Szegedre érkezett dr. vitéz Antalffy Sándor mi-

niszteri tanácsos, hogy a földmivelésügyi minisz-

ter megbízásából letárgyalja a paprikaőrlési kon-

tingens kérdését. A hónap elején kiadott minisz-

teri rendelet ellen ugyanis, amely negyvenhárom 

és fél vagonban állapította meg a szegedi paprika-

malmok által feldolgozható paprika maximális 

mennyiségét, a szegedi érdekeltségek elkeseredet-

•ten tiltakoztak, tiltakozásukhoz esat'akozott a várrs 

közgyűlése is. A napokban érkezett meg a kon-

tingens felosztására vonatkozó miniszteri rendtel-

kczés, amely meg jobban fokozta az elkeseredést. 

Antalffy miniszteri tanácsos dr. vitéz Imees. 

György főispán hivatalába hivta meg a malomér-

óeke'.tség képviselőit. A megbeszélésen a malom-

érdekeltséget Faludi Sándor e'nök képviselte, de 

résztvettek azon dr. Imees György főispán, dr. 

Pclfy József polgármester, dr. vitéz Shvoy Kál-

mán és dr. Ilunyadi-Yass Gergely országgyűlésit 

képviselők-

Megjelentek a főispáni hivatalban úgyszólván az 

őüszcs szegedi paprikamalomtulajdonosok és amig 

a tanácskozás folyt a főispán szobájában, a vára-

kozó szobában izgatottan várták az eredményt. 

A Dó! magyar ország munkatársa itt részletes tá-

jékozódást szerzett 

a paprikafront jelenlegi helyzetéről. 

A malomtulajdouosok elmondották, hogy as őr-

lési rendelet liatasztrőfá'is következményekkel jár-

na a szegedi paprikára és azolcra a rétegekbe, 

ame'y eknek egzisztenciája függ a paprika sorsát ÓK 

A miniszter olyan kicsiben állapította meg az őr-

lési kontingenst, hogy a legtöbb malomnak már 

c#ak néhány napi munkája lenne és azután 

egészen április vegeiö be-
szüntethetné Üzemei. 

Egy malom, a Kovács és Takács-féle, már le is 

állt, elbocsájtotta munkásait, miután a miniszter 

által megállapított paprikam-ennyiséget még a ren-

delet kiadása előtt feldolgozta. IIa nem változtat-

nak sürgősen a rende'eten — mondották a ma-

lomtulajdonosok — , a Kovács és Takács-malom 

példáját követnie kell több szegcdi paprikamalom-

nak is. Szegeden jelenleg tizenhét paprikamalom 

van és ezek a malmok, 

nem számítva a kikészitők hatal-
mas tömeget. 340 malommunkást 

foglalkoztatnak-

— A kontingentáló rendeleten tehát — mondot-

ták — feltétlenül változtatni kell, mert ha nem 

változtatnak rajta, akkor sokezerrel emelkedik a 

munkanélküliek száma. De változtatni koll rajta 

azért is, mert 

a rendelet igazságtalanul 
sofíotta a szegedi nap-

rihaerdekeltslgeket. 
A szegedi malmok három havi kontingensét 43 

és fél vagonban szabta meg a miniszter. A ka-

IOCMÍ malmok számára 27 vagont engedélyezett 

Szegeden, ha a malmok teljesitőképessége, a kö-
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párok száma arányában történne 3 kontingentá-

lás, hetvenöt vagonos kontingenssel kellene dol-

goznunk a huszonhét vagonos kalocsai kontingensi 

esetén. 

A malomtuiajdonosok szerint 

kifejezetten a Hangva érdeke tette 
szükségessé az őrlési mennyiség 

kontjngentálását, 

az őrlés korlátozását. 

Amig a hosszura nyúló tanácskozás folyt a fő-

ispán szobájában, a várakozó szobában igen izzó 

volt a hangulat. A malomtulajdonosok izgatottan 

találgatták, mi lesz a tanácskozás eredménye. 

Tudomásuk szerint Antalffy tanácsos kész felhatal-

mazással jött Szegedre. Felhatalmazást kapott a 

földmivelésügyi minisztertől, hogy — ha megelég-

szenek ennyivel a szegedi malomtulajdonosok — 

a negyvenhárom és fél vagonban megállapított 

paprikakontingenst azonnali hatállyal 

hatvan vagonra 

emelje fel f 

— Az kétségtelen — mondották a malmosok —, 

hogy a hatvan vagon több mint a negyvenhárom 

és fél vagon, de cz az emelés nem szünteti meg 

azt az aránytalanságot, amely Szeged és Kalocsa 

között mutatkozik — Szeged rovására és nem 

szünteti meg az üzemredukció és a munkáselbo-

csájtások szükségességét. 

A megbeszélés sokáig elhúzódott, de a malmo-

sok mindvégig kitartottak. A megbeszélés után be-

széltünk Faludi Sándorra], a szövetség elnökével, 

aki a kővetkezőket mondotta: 

— A megbeszélések e edményeképen közölte ve-

lünk Antalffy tanácsos, hogy 

a szegedi malmok három-
havi kontingensét hatvan 

vagonra emelik fel. 

Miután a miniszter ehhez a megoldáshoz hozzá-

járult, az véglegesnek tekintendő. A kontingens 

felosztását a szövetségre bízták, amely ezt a mun-

kát elvégezte a méltányossági szempontok figye-

lembevételével. Elkészítettük a felosztási tervezetet, 

amely kiküszöböli az eddigi méltánytalan arányta-

lanságokat. A szakosztály ugv határozott, hogy 

a legkisebb malmok 

számára aránylag nagyobb mennyiséget biztosit 

a kontingensből, mert a kisebb malmok már rég 

feldolgozták az eredeti kvótájukat és így a kontin-

gens emelése ellenére sem igen dolgozhatnának 

többet. Antalffy tanácsos a bemutatott felosztási! 

tervezethez hozzájárult és igy ennek alapján tör-

ténik meg 

a kontingens felosztása. 
Eszerint a következőképen alakul a helyzet: Lábdy 

650, Szécsi 520, Back 513, Farkas 470, Ábrahám 

400, Dobó 400, Faludi 400, ördögh 360, Peregi 

360, Fugger 320, Csáky 280, Szántó 300, Eszes 

240, Alföldi 256.50, Kertász 210, Schmidt 200, Ko-

vács és Takács 200, Olasz 42. 

A sze.gedi malmok igy összesen 60.51 vagon pap-

rikát őrölhetnek április végéig. 

— A megállapodás végleges — mondotta Fa-

ludi — , ahhoz kénytelen-kelletlen hozzájárult a 

szövetség és igy erre a három hónapra lezártnak 

tekinthető a kérdés. 

A következő három hónap kontin-
gensének megállapítása küriil ter-
mészetesen ujabb harcok lesznek. 

— A hstvan vagonos kontingens persze nem 

jelenti azt, hogy teljes üzemmel dolgozhatnak a 

szegedi malmok. Redukálniuk kell az üzemet, ami 

LCSON 
ADJUK... 
Kötelezettség nélkül, csak amig a készlet fari 

február 15-íől—márc?us 15-ig 
fehér poreellán mokkacsésze alj nélkül 

maradék 
Febér porcellán teáscsésze alj nélkül 

maradék 
Szines poreellán teáscsésze alj nélkül ma-

radék —.48 
Szines poreellán csészealjak hozzá külön —.28 
6 darab préselt vizes pohár 
Cveg vizes kancsó 
Cveg boros palack 
6 darab kompót-, vagy süteményes tá-

nyér üveg 
Kompót-, vagy süteményes tál üvegből 
Leveses tál fedeles tayenec 
Leveses tál poreellán, fedő nélkül 
Tésztás tál porcellán IT. a maradék 
Füszcrtonna poreellán szines maradék 
Szószos csésze aljával fehér fayence 

—.30 

28 

- . 8 3 
—.93 

-.98 

—.98 
2.28 
3.48 
1.98 
1.48 

—.28 

Nagy mosdókonesó layenee fehér, v. szines 1.98 
Zománcveder fedeles II. a kilónkínt 2.00 

stb., stb. 

Figye! je áras kirakatunkat! 
Won m . tfapiiua 1905. 

Tisza Laios körút 38. sz. 
bizonyos mértékű munkáselbocsáj-

tással jár . 

—- A hivatalos álláspont szerint a malmok műm 

kájának korlátozását az tette szükségessé, hogy a 

beváltó szerv raktáraiban a megnehezedett érté« 

kesítési viszonyok miatt nagyon sok kész áru hal-« 

mozódott fel. Az értékesítő szerv által végze$l 

külföldi propagandának eddig semmi eredményen 

nem élvezhettük, sőt félős, hogy nem fogjuk él-*, 

verni a jövőben sem, hiszen a paprika nagyon sze-« 

szélyes áru, könnyen megeshetik, hogy jövőrei 

gyenge lesz a termés és nem lesz annyi exportál-« 

ható mennyiség, amellyel kihasználhatnánk az ed» 

digi propaganda eredményét. 

A szegedi érdekeltségek már most megkezdik 

a munkát, hogy a következő negyedévre ne érhessn 

olyan súlyos sérelem a szegedi paprikát, min A 

amilyen most érte. 
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