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A fűszerpaprika beváltási 
árának felemelését kérik 
a paprikaérdekelfségek 

Memorandumot intéznek Káilay miniszterelnökhöz 

t . 
li- >•» '«' .•'••'' ' •'•-•ti 

Délmagyar ország munkatársá-

tól) A Szegedi és Szegeidvidéki Fii-

szérpaprikatermelők' Szövetsége 

szombaton népes választmányi ülést 

tartott Valéria-téri székházában. A 

Tapp József elnök vezetésével le-

folyt ülés iránt nagy érdeklődés 

nyilvánult meg, mert a tárgysoro 

saton a fűszerpaprika 1942—43-ra 

megállapított beváltási árának mesr-

tárgyalása szerepelt. Résztvettek az 

ülésen a választmányi tagokon kivül 

a három paprikaérdekeltség: a ki-

készitők, a malmosok és nagykeres-

kedők képviselői is. 

Az elnöki megnyitó Titán Veres 

í*éter ügyvezető ismertette a né-

hány nappal ezelőtt tartott érde-

keltségi ülés határozatát. A négy 

paprikaérdekeltség: a termelők, a 

kikészitők. a malmosok és a nagy-

kereskedők" együttes értekezletet 

tartottak, amelyen elhatározták, 

hogy az n j füszerpapria beváltási 

árak megváltoztatását kérik, mert 

a most megállapított beváltási árak 

mellett nem találják meg számitá. 

sukat. 

Gresz István a kereskedői érde-

keltség ügyvezetője hangoztatta 

hozzászólásában: meg van győződ-

ve, hogy a termelőknek a beváltári 

ár felemelésére vonatkozó kívánsá-

ga jogos, mert a kérés teljesítése 

nélkül a termelőterületek csökke-

nése várható. Ezért a nagyereske-

dők érdekeltsége meggyőződésből tá-

mogatják a termelőket akciójuk, 

ban. 

Peregi Imre a malmosok részéről 

kijelentette: attól függetlenül, hogy 

milyen őrljési dijakat állapitsnak, 

meg. szükségesnek tartja a terme-

lői igények kielégítését. 

Masa Miklós, 'Ábrahám Ködmen 

Tmre, Dobó Ignác, Nagy FerecC. 

Nagyiván János, Deák János és 

még többen felszólalásukban hang-

súlyozták, Hogy aa beváltási 

\árak elfogadhatatlanok a termelők 

részére, mert ezek mellett, az árak 

mellett atven százalék ráfizetéssel 

termelnek. Hangoztatták, hogy a 

termőterületek további Csökkenése 

várható, ha a termelök 200 százalé-

kos áremelésre vonatkozó javasla-

tát . nem fogadják el. Felemlítették 

hogy a tavaly ténylegesen bevetett 

6800 kat. hold termőterület az idén 

máris 4000 hőidre csökkent. Kifeje-

zésre jpttatták. "hogy a jelentési 

helyzetben minden reményünk Kái-

lay Miklós miniszterelnök, aki 1936-

ba n, földmüvelésügyi miniszter ko-

rában Szegeden megígérte, hogy az 

akkor kiadott paprikaértékesitési 

lendületet Osak addig tartják ér-

vényben, amig haszna származik 

belelő a termelőnek. A termelőknek 

most az a kívánságuk, hogy mivel 

ezek a rendeletek már betöltötték 

hivatásukat, ezért hatálytalauitsák 

azokat. Evégből teljes bizalommal 

a miniszterelnökhöz kell fordulni. 

A felszólalások után a választ-

mány elhatározta, hogy memoran-

dummal fordulnak a miniszterel-

nökhöz, amelyben feltárják a papri-

kások panaszait és sérelmeik orvos-

lását kérik. 

Szanyi István, mezgazdasági ki-

sérletögyi igazgató, aki a legutóbbi 

választmányi ülésen áremelést ja-

vasolt, mostani felszólalásában ki-

jelentette: neki is az a meggyőződé-

se, hogy a termelőknek százszázalé-

kos emdés is kevés. 

Tárgyalta végül a választmány a 

Papp József elnök ellen benyújtott 

bizalmatlansági inidtványt, minek 

következtében Papp József bejelen-

tette lemondását, amit a választ-

mány, tudomásul vett 

Hétfőn mielőtt átvette az aiiam 
a szegedi hatósági munhahőzvetitő 

hivatalt 
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(A Délmagyar ország munkatársá-

tól) Többizben foglalkozott a Dél-

magyarország a munkaközvetítés 

álJamositásának ügyével s ezzel 

kapcsolatban legutóbb közöltük dr. 

Gortvay György egyetemi magán-

tanár, miniszteri tanácsosnak, az 

állami munkaközvetítő hivatal 

igazgatójának nyilatkozatát ebben a 

nagyhorderejű szociálpolitikai kér-

désben. A különböző hatósági mun-

kaközvetítő hivatalok átvétele az 

állam részéről néhánv héttel ezelőtt 

kezdődött meg. Elsőnek a debreceni 

városi hatósági munkaközvetítő hi-

vatalt államosították. Az átalaku-

lás Szegeden hétfőn délelőtt történt 

meg hivatalos formaságok között. 

Hétfőn reggel Szegedre érkezett dr, 

Gortvay György miniszteri taná-

csos s az előzetes megállapodások 

alapján hivatalosan átvette állami 

kezelésbe a szegedi munkaközvetítő 

hivatat. Az átvétel aktusánál a vá-

ros hatósága részéről dr. Katona 

István tanácsnok, dr. Csonka Mik-

lós tiszti főügyész és Lung Mihály 

a raunkakövetitő hivatal vezetője 

vett részt. 

A szegedi hatósági munkaközve-

títő hivatal állami kezelésbe való 

átvétele tulajdonképpen október' 

l-ig való visszamenőleges hatállval 

történt meg. Az állami szerv a hi-

vatal négy tisztviselőjét is. a veze-

tőt. ennek helyettesét, egy beosz-

tott tisztviselőt és egy szakaltisztet 

átvette állami szolgálatba. A helyi, 

ségek a város használatra átadja 

az állami közvetitő hivatalnak, a 

berendezéseket pedig megvásárolja 

a várostól az állami hivatal, 

Dr. Gortvan GQörgu 
nyilatkoznia 

Á munkaközvetítés állami szerve-

zetének megteremtésével kapcsolat-

ban beszélgettünk dr. Gortvay 

György miniszteri tanácsossal, aki 

a következőket mondotta a Délma-

gyarország munkatársának: 

— A gazdasági élet mai rendje, a 

háborús és polgári gazdaság mun-

kásszükségtétének harmoniktís biz-

tosítása érdekében célszerűnek lát-

ta a kormányzat, hogy az ország 

munkaerő ellátását egységessé te-

gye és a munkapiacot országosan 

egységes szervezet utján bonyolítsa 

le. Erre az egységes szervezetre 

azért is szükség van, hogy az egyes 

szakmák területén ugyanazon idő-

ben mutatkozó munkafelesleget és 

munkáshiányt nagyobb nehézség 

nélkül ki lehessen egyenlíteni és a 

kormányzat tájékoztatva legyen 

már, országos viszonylatban jelent-

kező munkásszükségletrőL 

— A jövőben a kormányzat elgon-

dolása szerint az állami munkaköz-

vetítő hivataloknak nagy szerepük 

lesz a munkaerőgazdálkodás terén. 

A napokban fog megalakulni az or-

szágos központi munkaerő gazdál-

kodási tanács, amely egységesen és 

tervszerűen fogja az ország mező-

gazdasági és iparforgalmi munkás-

ságnak foglalkoztatását irányítani. 

Erre annyival is inkább nagy szük-

ség van, mert a mezőgazdasági né-

pesség fluktuációja és az ipar feté 

vándorlása az utóbbi öt esztendőben 

óriási mérveket öltött. A kormány-

zat tudatában van annak, hogy bár. 

minő formát, öltsön is a munkaköz-

vetítés szervezete, szükség van ar-

ra. hogv a munkaközvetítő hivatni 

irányításában és ügyvitelében 

gazdasági élet vezetői, valamint az 

érdekelt munkaadói és munkaviíUa 

lói érdekképviseletek számára tel-

jes működés miztosittassék. A 4430— 

1942. I . M. számü rendelet 3. §-a 

munkaügyi bizottságok felállítását 

rendeli el. melyeknek egyik felada-

ta lesz a munkaközvetítő hivatalok 

ügyvitelének irányitása. Remélem, 

hogy a munkaadók és munkások 

azáltal, hogy betekintést nyerjenek 

hivatalos működésbe és annak 

irányításában részt vehetnek, az 

eddiginél nagyobb bizalommal fog-

ják annak működését támogatni, A 

munkaadók és munkások k őzre mii -

ködését a hivatalban külön rende-

let biztosítja. 

— A munkapiac berendezése re-

mélhetőleg kiküszöböli azt a nagy 

szociális és gazdasági kárt. amit a 

gazdasági életre, munkaadóra és 

munkásra egyaránt jelent a mini . 

kaalkalomszei'zés rendezetlensége és 

az a tény, hogy jelenleg a legkü-

lönbözőbb szervezetek és ellenőriz-

hetetlen zugügynökök utján próbál-

koznak munkaalkalmat vagy mun-

kást szerezni. Meg vagyok róla győ-

ződve, hogy aki politikai és érdek-

képviseleti elfogultság nélkül lá t ja 

ezt a kérdést, az örülni fog annak a 

fejlődésnek, amit a munkaközvetítés 

államosítása jelent. 

Dr. Pálig Jfósef polgármester 
felhívása 

Az államosítás ügyében dr. Pálfy 
József polgármester & követke.ző 

nyilatkozatot tette: 

— Ismeretes, hogy az iparügyi 

miniszter nr a városi hatósági 

munkaközvetítőket állami bezelésoa 

kívánja átvenni, ugy hogy a szege-

di hatósági munkaközvetítő is ok-

tóber 1-től kezdve már állami hivat 

tálként folytatja működését. 

— Az ál lami kezelésbevétel célja 

főleg az, hogy a polgári gazdasági 

élet számára rendelkezésre álló 

munkáskezek arányos és célszerű 

elosztása az országosan egységes 

munkaközvetítő szervezet utjáh job-

ban biztositható legyen- A u j mun-

kaközvetítő hivatal belső átszerve-

zése már megtörtént és ennek kap-

csán azzal a kérelemmel fordulok a 

város minden munkaadójához, hagy 

mnnkássziikséglet.ének biztosítása 

érdekében a jövőben kizárólag és 

minden esetben az állami munka-

H z vet Hő hivatalhoz forduljon, meit 

Csak igy lesz módjában a hatóság-

rak az elkerülhetetlen korlátozások 

stb. folytán felszabaduló munkás-

létszám elhelyezését és szükség eso. 

tén átállítását, valamint a bérvi . 

szonyok stabilitását biztosítani. A l 

átalakulással kapcsolatban közöl-

jvetem hovv a jövőben a háztartási 
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