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Lampel és Hegyi 
„ölleipályázalának" 
előzeíes eredménye 

A szegedi érdekeltségek 
egyhangúlag követelték 

az egukéz-rendszer megszüntetését 
a földművelési minisztérium szerdai izgal-
mas paprika-éríekezlelén 

4 paprikatermelök határozott állásfoglalása a monopólium ellen és 
a szabadforgalom helyreállítása mellett — A földművelési miniszter 
a közeljövőben dönt — Javaslat a malomkorlátozás azonnali meg-

szüntetésére 

(A Délmagyarország munkatársától.) A földini-

velésügyi minisztériumban szerdán tartották meg 

azt az értekezletet, amelyen a paprikaérdek ?ltsé-

gek kiküldöttei előterjeszthették kifogásaikat az 

érvényben lévő paprikarendelet ellen és amelyen 

kifejezésre juttathatták az érdekeltségek állásponté 

ját az egykéz-rendszer ügyében. Szegedet a meg-

beszélésen dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes, dr. 

vitéz Shvoy Kálmán és dr. Hunyadi-Vas Gergely 

országgyűlési képviselők, dr. Tonelli Sándor, a 

kereskedebni és iparkamara főtitkára, valamint 

a termelök, a kikészitök, a malomtulajdonosok és 

a kereskedők négy-négy meghívott kiküldöttje 

képviselte. Az értekezlet legnagyobb meglepetése 

az volt, hogy 

Papp József, a paprikatermelök szö-
vetségének elnöke a lehető leghatáro-
zottabban köjete'.te a monopólium 
megszüntetését és a teljes szabadfor-
galom helyreállítását Szeged várté 

paprikatermelői nevében. 

Éppen ezért az egykéz-rendszer fenn nem tart-
ható. 

I i e l v a i o s l N o z l CaUtSitek 

CHARUE A TURFON 
A világhírű li!nni mesterdotektiv kaland ia* 
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Minden női szerelek 
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Tonelli azt javasolta, hogy amennyiben a kor-

mány mindenáron védelmezni kívánja a gazdák 

érdekeit, állapítsa meg a minimális paprikaára-
kat, de szabadítsa fel a termelést, a kikészítést 
és a kereskedelmet. 

A szegedi paprikatermeloK szövetkezete nevében 

Papp elnök beszélt és a leghatározottabban kije-

lentette, hogy 

az egykéz-rendszer tovább nem tart-
ható fenn, a szegedi termelök a sza-
badkereskedelem visszaállítását kíván-

ják, 

Ugyanilyen értelemben nyilatkozott a szegedi 

paprikakikészitök kiküldöttje is, a kis- és nagy-
kereskedők képviselői pedig a legélesebben nyi-

latkoztak az egykéz-rendszer ellen. 

Tomesányi tanácsos megkérdezte a termelők 

képviselőit, vájjon a paprikarendelet esetleges 

módosításával nem tartható-e fenn a jelenlegi 

rendszer. Papp válaszában kijelentette, hogy 

Dr. Hunyadi-Vas Gergely kijelentette, hogy ed-

dig hive volt a monopóliumnál, miután azonban 

meggyőződött arról, hogy 

az összes szegedi érdekeltségek a leg-
hutá-ozot'.abban követelik a monopólium 

megszüntetését, 

a maga részéről is csatlakozik ehhez a kívánság-
hoz. 

1 Vünscher Frigyes, a Hangya vezérigazgatója 

beszélt eiután. maid az elnöklő mm.ssteri tana-

A beérkezett többszáz pályamunka közül a pár-' 

tatlan zsűri az alábbiakat jelölte ki szavazásra: 

A nagyközönség szives bírálatára bizzuk a leg-

jobb három dijjazásra érdemes rekiámötlet, il-

letve jelmondat szavazás utján történő kiválasz-* 

tását. 

Az alanti szavazószelvényt folyó hó 1'2-én esto 

7 óráig cégünkhöz, vagy e lap kiadóhivatalánál! 

kérjük beszolgáltatni. 

1. 

Fürdötrikó tiszta gyapjú, szintartó, 

Lampel Hegyi üzletében kapható. 

2. 
Lampel Hegyi fürdőruha drága kincs. 

Olcsóságban, minőségben párja nincs-

3. 

Aki a babáját igazán szereti, 

Lampel Hegyi fürdőruhát ajándékoz neki. 

Itt a nyár! Gyere már fürdőtrikót venni, 

Szegeden a Lampel és a Hegyihez kell menni, 

5. 

Minden ember álma, vágya 

Lampel Hegyi trikó nyárra. 

6. 

Szép és olcsó gyapjú trikó, 

Lampel Hegyi cégtől való. 

7. 

Kecses fazon, jó szintartó, n l n ^ is anna!; par;d. 

Fürdőtrikót Lampel Hegyi maga köt: gvártja. 

8. 

Hogy alakja remek legyen, 

Lampel Hegyi trikót vegyei 

9. 

Ha majd az összes férfi nép értem a si.a doni 

síkra lép, 

Zászlóm lobogjon e jelmondattal: 

Lampel és Hegyi cég, Tiéd e diadal: 

10. 

A Lampel és Hegyi cégnél 

Szekszepilt kapsz kevés pénzért. 

Minden szem csak rajtad kopog 

Igy lehetsz a strandon boldog. 

11. 
Szinét a nap ki nem szivja 

Elkoptatni sosem birja, 

Tiszta gyapjú! Megveheti! 

Felel érte: LAMPEL HEGYI. 

(Rajzillusztráció: Fürdőruhás strandon fekvő 

hölgy, jói sikerült rajza.) 

12. 
Plakátterv: Tranibolinról ugró fürdőruhás női 

alak ábrázolása. 

Szöveg: NE UGORJÉK BE! 

R a j z . 

Fürdőruhát csak Lampel és Hegyi cégnél \ egyen 

Szavazó-lap 

Lampel es Hegyi ö i l e i p á i M o z 
A LEGJOBBNAK TARTOM 

Első dijra a számot. 

Másodikra a ; számot. 

Harmadikra a .. számot 

A mindvégig izgalmas értekezlet délelőtt tiz 

órakor kezdődött a földmivelésügvi minisztériumi 

tanácskozó termében előbb Marschall Ferenc ál-

lamtitkár, majd később Tomesányi Gyula minisz-

teri tanácsos elnökletével. Az értekezleten meg-

jelentek a kalocsai érdekeltségek képviselői is, 

valamint Éber Antal, a budapesti kereskedelmi 

és iparkamara elnöke, Szentjóbi Staub Elemér, a 

kecskeméti mezőgazdasági kamara elnöke galán-
tai Glock Tivadar országgyűlési képviselő és még 

számosan. 

Az első szónok Staub Elemér volt. aki az egy-

kéz-rendszer jentartását kívánta. Kijelentette, hogy 

ugy a szegedi, mint a kalocsai paprikavidék a 

kecskeméti mezőgazdasági kamara körzetébe tar-

tozik és biztos tudomása van arról, hogy »ugy 

a kalocsai, mint a szegedi paprikatermelök száz 

százalékig a jelenlegi kötöttség fentartását kí-

vánják*. 

Staub Elemér után vitéz Ujváry Miklós, a ka-

locsai érdekeltségek képviseletében szólalt fel és 

bizonyos korrekiivumokkal állást foglalt a kötött-

ség fentartása mellett. Ezután (ibér Antal mon-

dott beszédet, kijelentve, hogy 

az egész paprikaegykéz fejtetőre alí-
tott gazdasági rendszer, ame'y teljesen 
elhibázott és tovább nem tartható fenn 

í r . Tonelli Sándor főtitkár arra hivatkozott^ 

nogy ez az értekezlet kizárólag a termelők érde-

keit van hivatva szolgálni. Az egykéz-rendszer a 

termelők érdekében született, sajnos, 

éppen a termelöket nyomja a legsú-
lyosabban és nekik okozza a legnagyobb 

kárt. 

korrektivumok árán sem mehetnek bele 
a szegedi paprikatermelők a mostani 

rendszer folytatásába. 

Ezután a kalocsai érdekképviseletek kiküldöt-

tei nyilatkoztak. A termelők szövetkezetének el-

nöke kijelentette, hogy nem látja olyan sötét-

nek a helyzetet, mint a szegediek, véleménye 

szerint a kalocsai termelők nagy százaléka meg 
van elégedve az egy kézzel. 

Papp válaszolt, kijelentve, hogyha Kalocsán is 
ugy megkérdezték volna a termelöket, mint ahogy 
öle Szegeden tették, akkor a kalqcsaiult is ugyan-
ezt a választ kapták volna. 

A kalocsai nagy- és kiskereskedők kiküldöttei 

ugy nyilatkoztak, hogy bizonyos nagyobb módo-

sításokkal hailandók elfogadni a jelenlegi rend-

szert. 

Vitéz dr. Shvoy Kálmán véleménye szerint azoK 

a szegedi szónokok, akik az egykéz-rendszer ellen 

nyilatkoztak, titkos agitáció áldozatai. Akik most 

a szabadkereskedelmet kívánják, egy év múlva 
könyörögni fognak, hogy állítsák vissza a mostani 

rendszert. Az egész egykérelleni mozgalomnak 

politikai háttere van — mondotta. A Hangya el-

len hintették el az ellenszenvet és ez okozza a 

szegediek mostani ellenállását. Kívánatosnak tar-

taná, hogy a Hangva már a füzéres paprikát át-

vegye. 

A szegedi szónokok kijelentették, hogy 

őket senki sem uszította. Azoktól a tömegektől, 

amelyek hátuk mögött állnak, 

azt a megmásíthatatlan utasítást kuit-
ták, hogy a legélesebb harcot vegyék 

fel az egykéz ellen. 


