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A szegedi paprikamalmok 
visszautasítják a kontingens 
ujabb csökkentését 
és szombattól felfüggesztik az őrlést 

Feltűnő aránytalanság és méltánytalanság a szegedi és a kalocsai 
kontingens között 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

délelőtt gyűltek össze a városházán a polgármes-

ter meghívására a szegedi paprikamalomtulajdo--

nosok, hogy letárgyalják a földművelésügyi mi-« 

niszter által megállapított ismeretes májusi őr-

lési kontingens felosztásának a kérdését. Mint je-

lentettük, a miniszter májusra tizenöt vagonban 
állapította meg annak a paprikának a mennyisé-

gét, amelyet a tizennyolc szegedi malom feldol-

gozhat. A rendelet általános elégedetlenséget és 

izgalmat keltett az érdekeltek körében, mert as 

a tizenöt vagon majdnem hét vagonnal keve-
sebb, mint amennyit a legutóbbi m egállápitus 
alapján őrölhettek a szegedi malmok minden hó-
napban. A pénteki megbeszélésen mind a tizen-

nyolc malom tulajdonosa megjelent,' megjelentek 

dr. vitéz Shvoy Kálmán és dr. Hunyadi-Vas Ger-

gely országgyűlési képviselők is. 

A malomtulajdonosok csütörtökön este előzetes 

megbeszélést tartottak az ipartestületben és 

elhatározták, hogy semmiesetre eem 
fogadják el. cz uj kontingenst. 

Elhatározásukat végre is hajtották, amint az a 

polgármester nyilatkozatából kitűnik. 

— A megbeszélést azért hivattam össze — 

mondotta a polgármester az értekezlet után — , 

hogy maguk az érdekeltek oszthassák Jel egymás 

között a tizenöt vagonos kontingenst. A tizen-

nyolc szegedi malomtulajdonos közül azonban 

tizenhat elfogadta Faludi Sándornak, a szakosz-

tály elnökének a javaslatát. A javaslat lényege az, 

hogy 

az érdekeltek nem kívánják felosztani 
a kontingenst, mert az méltánytalanul 

kevésnek tartják. 

Kevésnek, mert egy-egy szegedi malomra számot-
tevő mennyiség nem jutna belőle és igy a fel-

osztás csak súrlódásokra vezetne, de a kalocsai 
malmok számára megállapított kontingenshez mér-
ten aránytalanok is> mert 

a kalocsai malmok aránylag sokkal na-
gyobb kontingenst kaptak, mint a sze-

gediek. 

Az elmúlt negyedévben is megvolt már ez az 

aránytalanság, amikor a szegcdiek számára hat-
vanban, a kalocsaiak számára pedig negyvenket-
tőben állapította meg a miniszter a feldolgozható 

vagonrakományok számát, már pedig a szegedi 
malmok 176, a kalocsaiak pedig 70 malomkővel 
dolgoznak. Régebben is az volt az arány, hogy 

a szegedi malmok háromszor annyi paprikát dol-
goztak fel, mint a kalocsaiak. A rendelet most 

indokolatlanul háttérbe szorítja a szegedi imil-
mokat és óriási előnyhöz juttatja a kalocsaiakat. 
Ezért a szegedi érdekeltség tizenhat szavazattal 

kettő ellenében kimondotta, hogy nem fogadja 
el a kontingenst' nem vállalja annak felosztását* 

hanem memorandumot intéz a miniszterhez és 

kéri, hogy 

legalább hetven vagonban állapítsa 
meg a szegedi malmok negyedévi kon-

tingenséU 

Igy helyreállna a normális arány a szwjedi és a 

kalocsai érdeke'.tség között. Tiltakozik az ellen is 

az érdekeltség, hogy a miniszter, ellentétben a 

korábbi rendelettel, egy hónapra állapítsa meg a 

kontingenst. A helyzet ugyanis az, hogy minden 

malom már beszerezte azt a félkészáru-mennyisé-

get, amelyet májusban kivánt feldolgozni, tehát 

egyetlen füzér paprikát sem vehetne már át a 

termelőktől és a kikészitőktől. Ha három hónap-

ra állapítaná meg a miniszter a feldolgozható 

mennyiséget, akkor a malmok további készletek át-

vételére vállalkozhatnának. 

— Figyelmeztettem a malomtulajdonosokat — 

folytatta a polgármester —, hogy a kontingens 

felosztásának megtagadása milyen következmé-

nyekkel járhat rájuk. Azt tanácsoltam, hogy jog-
fentartással osszák fel egymás között a tizenöt 

vagont, de készítsék el tiltakozó memorandumu-

kat, amelynek sürgős felterjesztésére magam vál-

lalkozom, de a többség Faludi Sándor javaslatát 

fogadta* el. A történtekről telefonon azonnal tájé-

koztattam a földmüvelésügyi minisztérium ille-

tékes ügyosztályát. Tomcsányi miniszteri tanácsosi 

tudomásul vette a bejelentésemet, kijelenkíte, 

hogy ezfikután maga a minisztérium fogja a kon-
tingenst felosztani az egyes malmok közötí, aztán 

majd megvárja, amig megérkezik a malomérde-

kéltség memoranduma. Azt áttanulmányozzák é? 

megteszik a szükséges intézkedéseket. 

— A helyzet ezekután ugy alakult — fejezte 

nyilatkozatát a polgármester —, hogy 

Aiájus elsejétől kezdve a szegedi mali 
mok egyetlen gram paprikát sem őröl-

hetnek mindaddig, 

amig a kontingenst a minisztérium szét nem oszt-

ja közöttük. 

A polgármester különben részletes feliratot Is 

küld a minisztériumnak és abban ismerteti a ma-

lomtulajdonosok kívánságait, elsősorban azt, hogy 

a negyedévi őrlési kontingensnek hetven vaqorr-
ban való megállapítását kérik. 

ügyek a szegedi kisgyűlés 
péníeki ülésén 

Olyan vállalat nem kap&at közssállitást, 
amely nem tarifa be a nyolcórai munkaidőt 
és a minimális munkabéreket 

Be l vá ro s i Mo s l Szombaton és mindennap 

A legnagyobb vígjáték attrakció! 

Három kis ördög 
Minden eddigit verő, kacagtató vidám bonyodalom 
Főszereplők : D e a n n Burb ln, a legújabb világ-
sztár, N a n Grey és B a r b a r a Read . Ez az a film 

melyet mindönkinek meg kell nézni 1 

Széchenyi Hos I Szombaton és mindennap 

Ziegfe'ö a nők királya 
A Metró pála évének vilásíilmie! 

Ó r i á s i s i k e r ! 5. 1 4 8 és 1 4 19 

(A D álmagyar ország munliatársától.) A sízegedi 
törvényhatósági kisgyűlés pénteken délután tar-
totta meg áprilisi ülését dr. vitéz lmecs György 

j főispán elnökletével. Az ülés megnyitása után a 
I főispán üdvözölte dr. Menyhárt Gáspár egyetemi 
' tanárt, akit az Akadémia lcvelezőtagjává válasz-

tott. Dr. Menyhárt Gáspár néhány rövid szóval 
köszönetet mondott a főispán megemlékezéséért. 

Azután megkezdték a napirend tárgyalását. 
Névszerinti szavafeással kimondotta a kisgyűlés, 
hogy elfogadja a Magyar Városok Országos Szö-
vetségének a várclsi vagyon bitositására vonat-
kozó ajánlatát. 

Néhány utburkolási munka vállalatba adása 
körül érdekes vita keletkezett. Dr. Tonelli Sándor 
hivatkozva arra, bogy az ajánlatok között csak 
filléres differenciák vannak, azt javasolta, hogy 
a legolcsóbb ajánlat egységárain ossza meg a kis-
gyűlés a munkál a lobbi ajánlattevő közölt. 

Dr. vitéz Shvoy Kálmán nem helyeselte ezt a 
javaslatot, mert igy illuzórikussá válna a verseny-
tárgyalás. 

A polgármester sízociális okokból hozzájárul 
Tonelli javaslatához, mert a város az összes idei 
munkát kiadja és igy ha minden munkát egy vál-
lalkozó kapna meg, a többi az idén munkanél-
külivé válna. A legjobb ajánlat benyújtóját az 
összes munkák ötven százalékának kiadásával 
kellene honorálni. 

A kisgyűlés elfogadta a polgármester módosí-
tott javaslatát. 

Elrendelték ezután a városháza homlokzalá-
nak sürgős tatarozását, majd a megtartott ver-
senytárgyalások eredménye alapján megrendeltét, 
a tűzoltók a vámőrök es az árvahazi növendékek 
kek ruháit. 

A nvomtatványszállitások legutóbbi kiadása el-
len a nyomdai munkások egyesülete fellebbezés-
sel élt, mivel a város nem hagyta figyelmen kivül 
annak a vállalatnak az ajánlatát, amely nem 
tartja be a nyolcórai munkaiáőt és munkásait 
rosszabbul fizeti. Ezzel kapcsolatban a polgár-
mester bemutatta a belügyminiszter most érkezeit 
rendeletét, amelv utasítja a várost, hogy a jö-
vőben utasítsa vissza az ilyen vállalatok ajánla-
tait. 

— Ki volt az a derék belügyminiszter? — 
kérdi derültség kőlzben dr. Dettre János. 

A kisgyűlés kimondotta, hogv helyt ad a mun-
kások fellebbezőiének és a kérdéses nyomtatvá-
nyokra uj versenytárgyalást irat ki. 

A közszállitási ügyek letárgyalása után gyors 
•ütemben pergett le a hosszú tárgysorozat hátra-
lévő része. Csupa apróbb kérdés került tárgya-
lásra, köztérhasználati engedélyek, lakásbérbe-
adások, építési engedélyek, tisztviselőügyek, nyug-
díjazások, kegydijmegállapilások, szabadságolások 
és előléptetések. 

Közben letárgyalta a kisgyűlés a Károlyi I.ajos-
féle művészi hagyaték ügyét. Károlyi Lajos — 
mint emlékezetes — több. mint nég3rszáz darab 
festményből álló hagvatékát a városra hagvomá-
nvehta. A képek értekesitését eddig még külön-
böző okok miatt meg sem kísérelte a város, el-
lenben négyezer pengő előleget utalt ki a művész 
özvegyének azzal, hogy ezt az összeget, ba a ké-
peket sikerül értékesítenie, levonia a befolyó ösz-
szegből. A szegedi újságírók már résebben !»• -
advánvt intézlek n városhoz é s a képbasvaték 
átengedését kérték azzal. hogy magukra vállaljál 
a képek értékesítését, a befolyó ősszegből pedi. 
megteremtik az Újságírók Szanatórium Eíves*. 


