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Indítvány az oktébari közgyűléshez a paprikaforgalom 

Vita a z uj p a p r i k a f o r g a t o m b a h o z a t a i a k ö r ü l . 

(Saját tudósitónktól.) -Neliánv nappal 
ezelőtt beszámoltunk arról, hogv dr. Tcmes-
váry Géza helyettes rendőrfőkan rány, ki-
hágás! biró egy asszonyt, aki a piacon csö-
vespaprikát vásárolt a 'makszrnál s áron té-
lül, fölmentett az árdvágitási kihágás vádja 
alól. \ fölmentő ítélet indokolása — mim azt 
megirauk — kimondja, hogy a makszimális 
ár ós a rekvirálás csupán a tavalyi termésre 
vonatkozik, .az idei termés, utmg erre ujabb 
rendelkezés nem történik, szabad forgalom 
tárgya. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
ezt a fölmentő Ítéletet ugyancsak a muít he-
ten indokolásával együtt szankcionálta a 
paprikások egy küldöttsége előtt. A polgár-
mester ugyanis kijelentette, hogv nemcsak a 
csöves paprika, de az u.i termésből őrölt 
paprika is .a szabad forgalomé, amig uj ren-
delet nem jön. Ugyanekkor természetesen 
óvatosságra is intette a polgármester a meg-
jelenteket, akiknek figyelmébe ajánlotta, 
hogy vásárlásaikkal legyenek nagyon óvato-
sak, mert könnyen megtörténhet, hogy jön 
az uj makszimális ár és igy nagy vesztesé-
geket szenvedhetnek. 

A polgármesternek erre a kijelentésére 
érkezett meg a Hadrterménv Részvénytársa-
ság szegedi kirendeltségének alábbi átirata, 
amely figyelmezteti a város hatóságát, hogy 
a lefoglalás az uj termésre is változatlanul 
érvényben van, habár semmi külön intézke-
dés erre vonatkozólag még nem történt. A 
levél teljes szövegében a következő: 

Nagyságos Polgármester ur! 
Szegedi kirendeltségünk és bizományo-

sa'ffik egybehangzóan jelentik. miszerint 
Nagyságod a paprikatermelők és földolgozók 
egy küldöttségének kijelentette, hogy amig 
ujabb rendelet a paprika zár alá vétele iránt 
nem intézkedik, az 1917 évi termésű paprika 
szabad forgalom tárgyát képezi, sőt az ár 
tekintetében sem állanak fönn korlátozások, 

Bátorkodunk Nagyságodat tisztelettel 
figyelmeztetni, hogy az 1505—917. M. E. sz. 
rendeletben sehol sincs szó arról, hogy an-
nak rendelkezései csak az 1916 évi termésre 
vonatkoznak s igy az idézett rendelet vilá-
gos értelme szerint, de az Országos Közélel-
mezési Hivatal alelnökének, Nagy Ferenc dr. 
őméltóságának fölfogása szerint is, válto-
zatlanul érvényben van. 

Azért bátorkodunk Nagyságodat erre 
tisztelettel figyelmeztetni, mert meg va-
gyunk arról győződve, hogy fölvitágositásunk 
után Nagyságodnak netn lehet szándéka az, 
hogy a paprikatermelőket; földolgozókat és 
kereskedőket azon kellemetlenségeknek ({egye 
ki, amelyek n kormány rendeld intézkedései-
nek ügyeimen kivül hagyásából elkövetett ki-
hágások folytán érnék őket. 

Bátorkodunk még megjegyezni, hogy a 
hadügyminisztérium szepieeuberi és október 
havi igényléseire még körülbelül 19 vaggon 
paprika kiutalásával hátralékban vagyunk s 
ezért is kérnünk kell Nagyságodat, szíves-
kedjék törvényhatósága területén sürgősen 
oly intézkedéseket tenni, amelyek alkalmasak 
arra, hogy az összes érdekeltek értesüljenek 
arról, miszerint az 1917 évi termésből szár-
mazó paprikát is csak n Haditermény Rész-
vénytársaság bizományosainak, illetve albt-
zományosainak csak a maximális áron sza-
bad eladniok. 

Dr Somogyi Szilveszter polgármester 
az üggyel kapcsolatban a következőket mon-
dotta: 

— Miután a szegedi kihágási biró nr 
ugy értelmezi az áprilisi zár alá vételi ren-
deletet, hogv tekintettel arra. miképp a 
gabouancmiiekriél, tengerinél, hüvelyesek-

nél és minden más. terménynél a zár alá 
vétel csak egy gazdasági évre terjed, nem 
•lehet az másként a paprikánál sem, mert 
hiszen egész természetes, ihogy az idei 
paprika egészen más termelési viszonyok, 
nagyobb napszántbér. más. kedvezőtlenebb 
időjárás, más mennyiség és minőségben 
jött létre, mint a mult esztendei, ennélfog-
va az idei paprikára u.i rendelkezés kellett 
volna. Miután azonban a Haditermény Rész 
vény t á r sasá g 'köztii i va t a I n ak t eki n.fce n dő, 
fönt ismertetett átirata folytán sürgős 
fölterjesztést tettem az Országos Közélel-
mezési Hivatalihoz, mint legilletékesebb 
fórumhoz, hogy vájjon a. mult évi zár alá 
vétel makszimális árak, stb. az kki pa.o-
riikatermésre is vonaíkozrak-e. Addig mi sí-
dén érát re óvatosságra intern a gazdákat, 
amig ez a válasz meg nem érkezik. 

Pálfy Dániel, n Paprikakereskedők, Ter-
melők, Feldolgozók és Paprüka-moliiérok Dgy-e-
.sületének elnöke hétfőn a következő indít-
ványt nyújtotta be az októberi közgyűléshez: 

Tekintetes Városi Tanács! 
Kérem ia'1-ábbi ihid&tvámyointat a. sürgősség 

kimomdás® mellett pártolókig' a legközelebbi 
közgyűlés elé terjeszteni: Intézzen Szeged - z. 
kir. város törvényt) a tó sági bizottsága a ma-
gyar (királyi Miniszterelnök ur () Excelleneiá-
iáiboz, amint a magyar kii bátyi kormány fejé-
hez sürgős feliratot, a paprika te rimielésséi; fel-
dolgozással, kikészítéssel és kereskedelemmel 
foglalkozó gazdasági válságba jutott több 
mint tízezer szegedi kisgazda, feldolgozó, mol-
nár, karfár ós kereskedő érdekében a paprika 
szabad, korlátlan forgalmúnak helyreállításai 
céljából. A felirat Mvátkozás®al arra, bogy a 
magyar ikirályi Miniszterelnök ur Ö Exeellen-
ciája programbeszédében a mezőgazdasági kis-
emberek,. kisgazdák védelme mellett nyilatkozott 
mutasson rá arra, hogy a paiprikaegyedánisá-
got elrendelő káros rendélet folytán nemcsak 
>a paprika termelésével, feldolgozásával foglal-
kozó szegedi kisemberek jutottak válságba, ha-
nem ezek hadbavoimiláea következtében a fron-
ton harcolók helyett itthon dolgozó asszonyok, 
családtagjaik is. Szüntesse niieg tehát a ma-
gyiar királyi kormány » paprika záralávételét, 
egy ed áruságát és legmagasabb árait, mely 
rendelkezések következtében a fogyasztók az 
egész országban nem jutnak paprikához és az 
államháztartást is milliókra rugó összegekkel 
'érzékenyen megkárosítják az adóbevételek és 
a kivitel megszüntetése folytán. 

Ezen felárat- pártolás végett megküldendő 
a magyar királyi országgyűlésnek, továbbá 
csatlakozás végett Pest-Pilis-Solt-Ki sku n vár-
megyének, a kalocsai érdekeltekre való tekin-
tettet. , 

Az indítvány indokolása többek közt el-
mondja, hogy a paprika zár alá'vétiele és maxi-
málása következtében a szegedi érdekeltek a 
Hadi tömény r.-t. 8 millió forgalma mellett 
több mint 571.000 koronát veszítettek, mely nem 
áll arányban azon keresettel, amelyhez a Ha-
ditermény r.-t. <a paprik aagy edáruság folytán 
jutott. Csak magán a minősitetlen merkantil-
papri'kán, melyből mintegy 7 vaggon van még 
a termelőik kezében, az érdelkeltek- vaggomon-
ként 180.000 koronát veszítettek. Az ármegálla-
pifőbizottság ugyanis, melyre a termelők meg-
hívást sem kaptak, ezen fa j paprika árát ki-
logramonkint Kalocsán 8—12 (koronáig, Sze-
geden pedig 0—14 koronáig állapitotta meg. 
holott, ezen minősitetlen merkantil,paprikát 
külföldön, Németországban a záralávétel előtt 
28 koronáért, helyezték el kilogramónként, te-
hát vaggononként 280.000 koronáért., 

A helytelen ellenőrzés Ikqfvetkeztében, a 

termelésnek hárnmnegyedré-ze csempészke/ek-
be került. Ez az .oka annak, bogy sem a he' 
fogyasztást, sem a hadsereg szükségletét n 
Hnditermény r.-t. saját bevallása szerint nem 
tudta kiolégnteui. 

Ezért van az, bogy maga „Szeged város 
fogy a szl éfközönsége is teljesen paprika nélkül 
áll. A csempészet folytán a magán forgalomba 
Jceviilő paprika árak négyszeresei a maximális 
árnak. 

A körülbelül 150 millió korona értékre be-
csülendő termés csak a szabad kereskedelem 
•mellett elégíti ki -a belí'ogyasztást, a hadsereg 
szükségletét és produkál mintegy 80 millió ko-
rona értélkü idegen valutát és igy gyarapítója 
lesz a nemzeti vagyonnak. 

Csak a szaiba d kereskedelem képe® a va-
lutám érdekeket megvédelmezni, mert már a 
maximálás előtt is kormányrendelet folytán 
csak az vihetett ki paprikát külföldre, aki 
valutái is kötelezettséget vállalt az Osztrák 
Magyar Banknál, illetőleg a deivisaközpontnál 
arra nézve, hogy a paprikáért befolyó kül-
földi pénznemeket közvetlenül az Oszt rák-
Magyar Bank, illetőleg a magyar állani ren-
del kezésére bocsájtja. 

HÍREK 
ocoo 

Hűvös szél 
dúdol odakünn és az eső monoton ikopácsotós-
sai veri az ablakot. A nyár utolsó rezdülése 
is a),yeAiytiaiami.il eltűnt és a fájdalmasan mo-
solygó, nap n^ár la felhők Mini fátyol ába temet-
fcetzetlt. .Az ősz, a szomorú felettien ősz bqrnlít 
ránk. hitstelen és a reménytelenség szürke kö-
déibe borította az életet, amely vér virágos me-
zőkön (keresztül menekült eddig a melegség és 
a fény felé. A hideg eső most lomhán hull alá 
tő a lélek'ré a kétség vad homálya fcihszijk. 
Meddig ta.it miéig és ml lesz velünk'? 

A kályhacső kapottam, barnás sziinteJen,-
iséggel mászik fel a falon. Alatta a hideg ra«-
töráieg még hosszú állmát .alusstga ás bószodkiá-
jiyos •nyngiaieaunnal bújik meg a sarokban. En-
nek is régóta volt piros az orcája, •mikor még 
elégedetten sürögteik-forogtak körülötte az em-
berek. Most szinte íeuy egeit ő a n.éuniaságia (<* 
:h.a öiuikétoytolenüt is onelié állunk, fagyos reno-
soöljuul vicsoriiti ráník a nyári szeméttől fektuz-
zasiztotit Kfisájia. Miiljteu jó volna fen Jót med.v 
íimú és belencKini a haíkian 'sistergő, feADörő 
lángokba, Milyen jó volna hallgatni a nyö-
szörgő fa csöndes zokogásait, és a langymeleg-
ben. megpihenni iaz étet undok harcait, 

A kályha csak fagyos fennhéjázással mo-
solyog és odakünn a széli'SÜviit. Az .abtatkiáblán 
ibe-vjéigődiik awth» a hideg és gyors steis széné se<el 
vágtat el az ajtó nyílás® alatt. A kéz már der-
medt egy k i s s é é* a letoeiet i*> láthatóvá válik. 
Nemsokára az etöhiiiini'.lk.Ök után megjön, ia. tét 
is; a boii'zai!nt:®.s, rettenetes háborús tél, talán 
a negyedik la.z emberi .szenvedések végtelen 
feimpadján. Az utcákra ráborul ismét a fejbér 
hótakaró és az ai,lakon megjeleiMitfe a fagyvi-
rágok. A kályha gőtéit redőzete borúsan mered 
ia levegőbe és ki tudja talán a némaság® ívmn 
fog felenged ni akkor seren... 

A rideg őszi eső egyhangúan kopog az abla-
kon. A szél tovább dúdolja szamom me u d ü á i t 

és a közelgő tél fantomja bomisam lopódzik a 
szivekbe; 

— Kitüntetés. Báró vizeki Tallián Tibor, 
egy repülőszázadba beosztott 3. honvéd 
szárezrodbeli tartalékos főhadnagynak a 


