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Ismét csökkentenék
a szegedi paprikamalmok
őrlési kontingenséi
Májusban a malmoh

milyen értelmű módosításokat kívánnak a jelenleg
érvényben lévő paprikarendcletcn. Ezzel kapcsolation érdekes levelet kaptunk, amely hűségesen
tükrclzi vissza
a paprikatermelók felfogását.
A levél többek között ezeket mondja:

hevesebbet dolgoiltaíiiah f e l ,
mini legutóbb
A paprihalrdeheltsegeh tiltahoznah az of támadás ellen ts
népszavazást herneh a monopoiinm rendelet ilgu£ben
?

(A Délmagyarország munkatársától.) A papriakfronton a jelek szerint ismét felujulnak a
harcok. Most érkezett meg a
földművelésügyi
miniszter rendelete, amely megállapítja a szegcdi paprikamalmok májusi őrlési kontingensét.
A rendelet értelmében a szegedi malmok májusban tizenöt vagon paprikát dolgozhatnak fel. Ebből tiz százalék illeti meg az őstermelőket és a
hadirokkantakat, ami azt jelenti, bogy az őstermelők és a hadirokkantak paprikaterméséből a
malmoknak feltétlenül másfél vagont fel kell dolgozniuk.
A rendelet, amelynek hire csütörtökön terjedt
el az érdekeltségek körében, ismét felzavarta • a
kedélyeket. A leginkább érdekelt paprikamalomtulajdonosok körében a legnagyobb méltatlankodással beszélnek róla, a rendelet azt jelenti, hogy
ezentúl
még
kevesebbet dolgozhatnak a m a l m o k , m i n t amennyit
eddig dolgozhattak.
Legutóbb, februárban, mint Ismeretes, három hőnapra állapította
meg a miniszter a feldolgozható paprika mennyiségét. Rendelete értelmében
az elmúlt bórom hónap alatt hatvan vagon paprikát őrölhettek meg, utólag ehhez még őt vagon
pótlást engedélyezett a miniszter az őstermelők
és a hadirokkantak javára. így tehát
legutóbb egy-egy
h ó n a p r a kőzet
huszonkét vagon paprika esett, hét
vagonnal több,
mint
amennyit
m á j u s r a engedélyeztek.
Az 'érdekeltségiek ezt a 65 vagonos kontingenst
is keveselték, mert kénytelenek voltak redukálni
a malomüzemeket, a malmok legnagyobb része
már régen feldolgozta a kontingens ráeső részét
és hosszú helek óta üzemszünetet tart, miután
elboesájtotla munkásait. Talán
egyetlen
olyan
malom sincs ^'hegeden, amely ugy osztotta volna
be a munkáját, hogy ne kelljen üzemszünetet tartania. de ezt természetesen csak alaposan redukált üzemmel teliette meg.
Nagymértékben fokozza az elkeseredést az is,
hogy a döntik ismét az utolsó pillanatban történt
meg, pedig az érdekeltségek a város hatóságának
támogatásával legutóbb azt kérték, hogy az uj
kontingens megállapításáról idejekorán értesítsék
az erdekelteket.
A 15 vagonos kontingens felosztását a minisztérium az érdekeltségekre bizla. Dr. Pálfy József
polgármester péntek délelőttre hívta össze az érdekelt malomtulajdonosokat, bogy a kérdést megtárgyalja velük. A megbeszélésre meghívta
dr.
Síéchenyf Mozi

Ma és mindennap !

A METRÓ filmgyár világattrakciója

A világ legnagyobb ezinház-fejedetmének regénye. — Soha nem
látott gazdag kiállítás, végig lenyűgözi érdekes mese, a legpompásabb
muzsika, a leguagoybb szinészí produkció.
Főszereplők:

Willam Powel,
M y r n a Loy,
Virginia Bruce
és Luiie Raíner

— Darányi miniszterelnök ur szegedi beszédében hangsúlyozta, hogy nem ragaszkodik a paprikarendcici fenntartásához és
hajlandó visszavonni a rendeletet, ha igy
kívánják a termelők. A miniszterelnök kijelentése után az lelt volna a természetes, ha
a város
hatósága, amelynek képviselni"
kell a paprikatcrmelcsböl élő
társadalmi
réteg érdekeit, megszavaztatja a
paprikatermelőket és a lehető legsürgősebben megállapítja, hogy a termelők többsége kívánatosnak tartja-e a forgalom kötöttségének
fenntartását, vagy pedig a szabadforgalom
visszaállításai kívánja. Ezt a kérdést azon• ban csakis népszvazássál, az összes termelők meghallgatásával lehetne csak tisztázni,
mert a paprikatermelők szövetségének közgyűlésébe választott tagok
mandátumukat
főképen ismert agitációnak köszönhetik és
így ezek ebben a kérdésben
megnyugtató
határozatot nem hozhatnak. Kétségtelennek
tartom, hogy a termelők óriási
többsége
foglalna állást ilyen népszavazás esetén a
szabadforgalom visszaállítása mellett. A város hatósága azonban nem tartotta szükségesnek a konzekvenciák levonását miniszterelnöki kijelentés után, ami a termelők"
körében nagy elkeseredést kellett.

vagonnal
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vitéz Shvoy Kálmánt és dr. Hunyadi-Vas Gergely
országgyűlési képviselőket is.
— Xchéz feladat a kontingens feloszlása —
mondotta a polgármester —, mert sok a malom
ds szinte lehetetlen ezt a tizenöt vagont igazságosan felosztani köztük.
Elmondotta még a polgármester, bogy május
nyolcadikára mind a négy paprikaérdekeltség,
tehát a termelők, a kikészitők, a kereskedők és
a malomtulajdonosok érdekeltségének képviselőit
közös megbeszélésre hivla össze. Darányi miniszterelnök ugyanis Szegeden tartott beszédében, de
azóta más alkalommái is kijelentette, hogy
h a j l a n d ó revízió alá venni a paprikarendclctel. h a az érdekeltségek kifogásaikat és kívánságaikat
közlik.
A polgármester által összehívott, értelekletnrk az
tesz a célja, hogy megállapítsák, az érdekeltségek

A jogszigorló betörése
(.4 Délmagyarország munkatársától.) Jelentette
a Délmagyarország, hogy a rendőrség Emmer
Imre 21 éves szegedi jogszigorlót betöréses-lopás
cimén letartóztatta. A megtévedt fiatalember feltörte özv. Márton Istvánné ujszegedi lakását és
onnan 1700 pengőt magával vitt. A lopott pénzt
szüleinek baktói kertjében elásta. Emmer Imre
a lopást beismerte és azt adta elő, hogy Abess»ziniába akart szökni és ott uj életet akart kezdeni.
Később vallomását visszavonta. Csütörtökön délelőtt ismét kihallgatták Emmert, aki ekkor már
egészen másként adta elő a történteket és igyekezett szerepét szimpatikus. színben feltüntetni.

még azon a délutánon továbbáll a zsákmánnyal,
Enuner Imrét pénteken reggel szállítják át az
ügyészség fogházába.

Négy hónap után
hozzájárult a miniszter
a kisegítő végrehajtók
és becsüsök alkalmazásához

Elmondotta, liogy nem magának akarta a pénzt
megtartani, hanem az volt a célja, hogy a pénzt
Mártonné lányának és unokájának adja át. Már-"
tonné leányának családjával ugyanis évek -óta
jóbarátságban volt és igy megtudta, bogy Mártonné nem akarja a leányát segíteni. Emiatt határozta el magát a lopásra. A nyomozás adatai
szerint azonban Emmer Imre vallomása nem felel
meg a valóságnak.
A fiatal jogszigorló évek óta bejáratos volt
Márton Istvánné leányának családjához.
Látta,
hogy az özvegyasszony és gyermeke között
az
utóbbi időben kissé feszült volt a viszony. A leánya
ugyanis üzletet akart nyitni és ehhez szükséges
volt anyjának anyagi támogatására, ez a támogatás bizonyos okoknál fog\ia veszélyben forgott.
Tény az, hogy Mártonné leánya emiatt cl volt
keseredve és panaszkodott Emmer Imrének, aki
még vigasztalni igyekezett. Emmer igy tudta meg,
hogy Márlonnénak pénze van otthon. Akkor már
elhatározta, hogy el fogja lopni. Regebben megpróbálkozott Mártonnétól kölcsönt szerezni, afczal
a mesével, hogy 8000 pengős ösztöndijat nyert, de
a pénzt csak Londonban folyósítják majd. Arra
kérte az özvegyet, hogy adjon neki l.~>00 pengői,
a pénzt majd Londonból mctjkülái. Mártonné azonban nem állott kötélnek. Ezután eszelte ki a betörést, amit azután keresztül is vitt.
A betörés elkövetése után, szerdán afczal kereste fel Mártonné rokonait, hogv búcsúzni jött.
inert sikerült pénzt szereznie és délután már utazik is — Londonba , , . Néhány perc múlva azonban már kopogtatott az ajtón a detektív és nemsokára már a rendőrség foglya volt a fiatalember.
Kétségtelen tehát, hogy Emmer Imre a pénzt
saját céljaira lopta el és az volt a terve, hogy

(A Délmagyarország munkatársától.) A városi
adóhivatalnál husz kisegítő munkaerőt foglalkoztatnak, akik a végrehajtásoknál segédkeznek. Januárban a kisegítők közül egyik napról a másikra
'tíznek felmondták az állást, mivel a belügyminiszter csak addig járult hozzá alkalmaztatásukhoz. A kisgyűlés évről-évre meg szokta hosszabbítani a kisegítő munkaerők alkalmaztatását,
az
októberi kisgyűlés annakidején elhatározta, hogy
1937-ben is foglalkoztatja a városi adóhivatalnál
a 20 kisegítőt, dc a belügyminiszter csak tiz ideiglenes alkalmazott foglalkoztatásához járult hozzá.

A mult év decemberében a város hatósága felterjesztésében kérte a belügyminisztertől, hogv a
további tiz ideiglenes alkalmazott foglalkoztatásához is járuljon hozzá. .V felterjesztésben rámutatott a polgármester arra, bogy a városi adóhivatalnál nagymértékben felnövekedett a
végrehajtási munka, ezért szükséges a kisegítő munkaerők alkalmazása. Az idei költségvetésben is gondoskodott fedezetről a város és mind a busz kisegítő alkalmazott fizetésére felvett bizonyos őszszeget.
A felterjesztés elintézése azonban késelt, a kisegítő munkaerők sorsa napról-napra bizonytalanabbá vált. Az adóhvatalnál azonban szükség
volt rájuk, ezért a kisegítők megszakítás nélkül
ellátták a munkájukat, bár január elsejétől mind
| a mai napig nem kaptak fizetést a várostól. Azt
I ígérték azonban, hogyha a miniszteri jóváhagyás
megérkezik, utólag, visszamenőleg folyósítják járandóságukat
Végre azután négy teljes hónap után csütörtökön megérkezett a belügyminisztériumból a ki-

