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R paprikarendelet késedelmes megjelenésének hatása 
a szegedi termelésre és piacra. 

(Saját tudósít ónktól.) Néhány nap előtt 
ismertette a Délmagyarország egyik fővárosi 
lapnak azt a (hírét, hogy a kormánytól pap-
rikavizsgáló állomás fölállítását kér ték az 
érdekeitek, a kormány azonban ezt a kérést 
elutasította azzal, hogy az állomás fölállí-
tására nincs költségvetési fedezet. ,A szegedi 
és kalocsai érdekeltség erre — igy szólt a 
fővárosi lap híre —- mozgalmat indított és 
maga összehozta az állomás fölállításához 
szükséges 20.000 koronát, amelyet át is ad-
tak a földművelésügyi miniszternek. A mi-
niszter — folytatta a lap — még nem dön-
tött, Szegeden állitják-e föl a paprika vizs-
gáló állomást, vagy Kalocsán? A Délmagyar-
ország munkatársa kérdést intézett ebben az 
ügyben Rózsa Mihályhoz, a Szegedi Mező-
gazdák Szövetkezetének elnökéhez, hogy 
mennyiben felel meg ez a hir a valóságnak. 
Rózsa Mihály válasza a következő.: 

— Szieigiedeai már van papriifeaivksgiáló állo-
más, 'erre tehát itt szükség1 ni,nősen. Szó sincs 
róla, hogy a szegedi érdekeltség; pénzt adott 
•voJua. egy ilyen állomás iföiliálljtáelára. De ép-
pen igy nem adott pénzt a kalocsai ánd&kelt-
ség sem. 

A paprika árának maximálása ügyében 
történt eddigi intézkedésekről ezeket mondta 
Rózsa Mihály: 

— Január végén lépett érvényíbe a rende-
let, /hogy paprikát .sémi Németországiba, sem 
Ausztriáiba ás egyáltalán küMöldre szállítani 
nem lelhet a döldfmiüvetési miniszter szállllitási 
igazolványa n/élkiül Azóta a paprika/üzletben 
teljesen szünetel a forgalom. Ez nemcsak a 
kereskedőikre, termelőkre, paprika/molnárokra 
nézive jelent unagy károsadást, (hanem az ©glész 
város keresik edte.lmiére is. Ugyanis ,a papriika-
iizJethen élénk volt a (forgalom, a termelők Sze-
gedre jöttek paprikájukat értékesíteni, de itt 
szerezték he (szükségleteiket és idehozták egyéb 
termelvén .veiket is. Most azonban, miután a 
paprika nem köti Szegedihez, ,a hozzá közelebb 
fekvő városok piacait látogatja. Igy Kistelekre 
és Szahadklána/viszi eladó Jioflimiját és itt szerzi 
be szükségleteit is. 

— ,Naigy anyagi ká r t is jelent ez a paprika-
üzletiben beállott pangás* mert a hosszú ideig 
fekvő paprika avasodik, isz/jAben és értőkben 
vészit. .A mi, készitőink ugyanis rendszerint a 
termelők által behozott •csüveis-papriikát őröl-
ték meg és ,igy a paprika friss, kiváló ,zannatu 
volt, A viszonyok jülyien változásával azonban 
jelenleg természetesen csak avas áru van a 
piacon. 

— A paprika árának maximálása ügyében 
megtartott, ankétek eredményeit anár ismeri a 
közönség. jA legelső ankéten az árak maximá-
lására négve az érdekeltek és dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester olyan olőtorj'osztést 
tettek, hogy az (édleis paprikát 26, az ereset 22 
és a meükiantiil-paprikiát 18 koronára maximál-
ják kjTogramonk in t. Ugy látszik, hogy .ezeket 
az áraikat az Országos Közélelimiezósi Hivatali-
ban is alapul |Ve,tték. Sajnos, a most legutóbb 
tartott ankéten, amelyeit báró Kürthy Lajos 
hívott össze, alacson yabb ármegállapítást kér-
tek. Ezen az ankéten csak a budapesti keres-
kedelmi és iparkamara- tagjai és titkára volt 
jelen; a szegedi kamarát, amely elsősorban 
hivatott paprika-ügyekben véleményt monda-
ni, valamint a polgármestert meg sem hinták, 

— Ugy hírlik, (hogy a paprika-üzlet leíbo-

nyolltásán'ák a Haditermény hatáskörébe való 
utalása Jwfejezett tény. Igy a /hadsereg és a 
külföld részére a Hadáiteranény részvény társa-
ság a szegedi /teemelőktől és .kereskedőktől át-
vett paprikát maga fogja iküzvetienül elárusí-
tani, tehát 

Szeged nem lesz a paprikakereskede-
lem központja. 

— A nagybizományosok igy nagyrész-ben 
budapesti, debreceni, kalocsai, stb. paprika-
kereskedéssel foglalkozó cégek lesznek. Ezáltal 
a szegedi piacot és kereskedelmet természete-
sen teljesen megbénították. 

— A kereskedők és termelők már teljesen 
apatikus/ok lettek ezekkel az állapotokkal szem-
ben és most imár egyetlen kivánságnk, hogy j 
az itt fölhalmozott és milliókat érő paprikát | 
mielőbb vegye át a. Tlatditermlétny, liogy igy ] 

A keleti és az olasz fronton 
nincs esemény. 

BERLIN, április 10. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Keleti harctér: Mérsékeltebb 
tűz- és csekély előtéri tevékenység mellett 
a helyzet változatlan. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, április 10. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti és olasz 
harctér: Különös esemény nem volt. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

mielőbb ismét forgalmi tőkéjükhöz jussanak1. 
— A szegedi papriikaterimolőik és molnárok 

már több kiben fölikeresték Somogyi polgár-
mestert, bogy sürgesse ,nieg a miniszterkuniban 
a paprika átvételét. Ugy a polgármester, mint 
Tonelli Sándor iparkamarai titlk'ár táviratban 
fordult. az Országos Közélelmezési Hiivatalhoa 
és a Haditermény .részvénytársasághoz, amely-
ben megfeiürgették az ügy végleges elintézését. 
Mintegy kiét hét előtt a Hiaditemuénj- ki is 
küldte Lamberger cégvezetőt Szegedre. Latu-
berger .tíklkor kdjiellientette, hogy nyolc napon 
•belül megtörtén ik a végleges döntés ebben az 
ügyiben. Sajnos* az igéret csak ígéret maradt, 
pedig a késedelmes átvétetitek nagy hátránya 
van. És .pedig: a termelők bizalmatlanokká' 
váltak és sokkal kevesebb paprikát ültetnek, 
mert attól tartanak, ihogy a paprika a .szabad 
forgalomból való kivonás követkeatáben a nagy 

* munkabéreket és a megnövekedett egyéb ikölt-
j ségeket nem bi.rjia el. Igazán itt van az ideje* 
j hogy az ügyet végkép rendezzék. 

Járőrök harca 
Macedóniában. 

BERLIN, április 10. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Macedóniai harcvonal: A 
helyzet változatlan. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, április 10. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: Az Ochrida-tótól délre rohamjáröreink 
ellenséges állásokból néhány franciát hoz-
tak magukkal. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese, 

Bulgária is megszakította Amerikával a diplomáciai 
viszonyt. 

— Az összes osztrák-magyar hajókat lefoglalták — 

hingtónban biztosra veszik, hogy Törökor-
szág és Bulgária is követni fogja a monar-
chia példáját ,ós megszakítja Amerikával a 
diplomáciai viszonyt. 

WASHINGTON, április 10. (Reuter-je-
lentés.) Amerika kikötőiben levő összes 
osztrák-magyar hajóikat lefoglalták. 

ROTTERDAM, április 10. Bulgária be-
jelentette az Egyesült-Államokkal való dip-
lomáciai szakítást. 

LONDON, április 10. (Reuter-jelentés.) 
Washingtonban az osztrák-magyar monar-
chia részéről bejelentett diplomáciai szakí-
tást a hadüzenet előjelének tekintik. Was-

Arrasnál nagy csata folyik. 
— Az angolok husz kilométer szélességben fámadtak. — Behatoltak 

a német vonalakba, de áttörni nem tudtak. — 

é s mintegy 50 fogollyal, 7 géppuskával és 
aknavetőkkel tértek vissza. 

A német trónörökös hadcsoportja: Á 

BERLIN, április 10. A nagy főhladi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: Az airrasi csata folyik. Erős tü-
zérségi aknavető tömegek több napi hatása 
után az angolok tegnap reggel heves tüzfo-
kozása után husz kilométer szélességben 
megtámadták vonalainkat. Kemény harcban 
sikerült az Arrasnál kiágazó utaknál levő 
állásainkba behatolmiok. Áttörniük nem si-
került. Túlerővel szemben való SZÍVÓS ellen-
állásban két hadosztályuk tetemes veszte-
ségeket szenvedett. Ypern töt délkeletre ro-
hamcsapatok a harmadik angol vonalig ha-
toltak előre. A fedezékeket felrobbantották 

franciák egy támadása Laifaxnát, Soissons-
tó! északkeletre tüzünikben összeomlott. Az 
Aisue mentén és Rheirnsnél déltől kezdve a 
tüzérségi harci tevékenység igen élénk volt. 
A Champagne nyugati részén Fresnestöl 
kétoldalt felderitö előretöréseink során 36 
franciát elfogtunk. 

Albert herceg Tiadcsoportja: Lényeges 
esemény nem történt. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály) 


