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Interpelláció a házban a paprika szabad forgalmáért. 
(Saját tudósítónktól.) A paprika körül 

tudvalevőleg nagy harcok indultak utóbb. A 
harc a (helyettes főkapitány egv kihágási 
Ítélete s a polgármesternek egv nyilatkozata 
kapcsán indult meg s azóta naponkint ujabb 
fejleményeket hoz. Előbb csak a (Hadi termény 
avatkozott a nyilatkozatokba, de másnap 
mindjárt jelentkezett a közélelmezési minisz-
ter is. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
természetesen mindezekre a táviratokra táv-
iratokkal felelt, ám az uj paprika szabd for-
galmát nem* sikerült biztosítani s bizonyos-
nak látszik, Ihogy nem is fog sikerülni. A 
paprika ára nehezen nőhet olvan csimibotasz-
szói magasságúra, amilyenre vágyik s leg-
feljebb csak titokban. Egyébként nagyon ér-
dekes tény, hogv a polgármester nyilatkoza-
ta és a Hadi termény beavatkozása közti idő-
ben 45 koronára emelkedett a paprika ára. 
S abban a pillanatban, hogv megkezdődött 
a harc, a paprika eltűnt a piacról. Senki nem 
akarja termését makszimális áron odaadni. 
Erre való tekintettel dr. Nagy Ferenc köz-
élelmezési államtitkár most n következő táv-
iratot küldte a polgármesternek: 

— A Haditermény Részvénytársaság 
arról tett hozzám jelentést, hogv bár meg-
lehetős készletek vannak a termelők birtoká-
ban, bizományosai még sem képesek számba-
jöhető paprikamennyiségekhez hozzájutni 
árukínálat hiányában. A termelők az 1505— 
1917. M. E. számtt rendelet 1. §-ában (foglalt 
azon intézkedésnek sem tesznek eleget, mely 
szerint a Hadi termény Részvénytársaság bi-
zományosainak felhívására készleteiket a ren 
deletben megállapított áron a Haditerimény 
Részvénytársaságnak átengedni tartoznak, 
hanem legtöbbször megtagadják a készlet 
átadását. Mintán a hadsereg ellátására a 
legközelebbi időkben tetemes mennyiségű 
paprikakészletek igényeltetnek, melv nieny-
nyiségeket a Haditermény Részvénytársaság 
a fentiek szerint a jelen viszonyok között 
megközelítőleg sem volna kénes beszolgáltat-
ni, elrendelem, hogy Polgármester ur tegye 
haladéktalanul közhírré törvényhatósága mi:; 
den községében, hogy a paprikatermelők tar-
toznak készleteiket az 1505—917. M. E. sz. 
rendelet 1. §-a értelmében a Haditermény 
Részvénytársaság bizományosai felszólításá-
ra a makszimális áron beszolgáltatni. Utasít-
sa egyúttal a legszigorúbban az alája ren-
delt hatóságokat, liogy minden olv esetben, 
amikor a bizományosok, ezen rendelkezés be 
nem tartása miatt a hatóságokihoz segítség-

1 ért fordulnak, ezek haladéktalanul szerezze-
nek érvényt a kormányrendeletnek és pedig 
ha másként nem lőhet, olv módon, hogy az 
illető készleteket azonnal rekvirálták le. 

A polgármester a távirat tartalmának 
teljes tudomásulvétele mellett táviratot kül-
dött a közélelmezési államtitkárnak, melyben 
közli, hogy meggyőződése szerint nem igaz-
ságos eljárás a tavalyi rendeletet alkalmaz-
ni az idei, nehezebb termelési viszonyok kö-
zöli Ictrcjötl terméseredményre. 

A Paprikakereskediők. Termelők, fe l -
dolgozók és 'Paprikamolnárok Egyesülete 
csütörtökön délután félnégy órakor a keres-
kedelmi és iparkamara közgyűlési termében 
Pálfy Dániel elnöklésével ülést tartott a pap-
rikásokat legutóbb ért sérelmek ügyében. 
Pálfy a következőket mondta: A mai ülés 
első tárgya lenne — úgymond — az az in-
dítványa. amelyet az októberi közgyűlésihez 
nyújtott be a paprika szabad forgalmának 
biztosítására, de azt már ismerik a lapokból. 
Második tárgy tiltakozó táviratok a közélel-
mezési, kereskedelmi és földművelési minisz-
terekhez a paprikások szenvedett sérelmei-
nek orvoslásáért. Ezeknek fölolvasta szöve-
gét s azokhoz az értekezlet egyhangúlag hoz. 
zájárult. 

Szécsi Istvánná indítványozta, kérje föl 
az egyesület Szeged képviselőit, hogy a Pap-
rika szabad forgalma ügyében interpellálja-
nak a Házban. Az egyesület az indítványt 
egyhangú lelkesedéssel elfogadta. 

Pálfy Dániel közli, hogv a negyedik 
tárgy a paprika szabad forgalma ellen meg-
jelent sugalmazott cikkek ismertetése lenne, 
ám ez fölösleges, mert hiszen azokat min-
denki olvashatta. 

Rózsa Mihály kevesli a minősitetlen pap-
rika 8—12 koronás árát. Sulvos hiba. hogy 
az értekezleten Szeged nem volt képviselve. 
Kotányi közli, hogy az Omke egv ülésén 
megbízta öt az értekezleten a szegedi érde-
kek védelmével. De jelen volt a polgármes.e. 
is az ülésen és az teljes sulival és eréllyel 
védelmezte a szegedi érdekeket. 

Pálfy Dániel erősen támadia az Onikét, 
amely a paprikaforgalom elleni tendenciózus 
cikkeket a lapokban elhelyezi. Halassy Béla 
az Omke titkára, de főtisztviselők a Hadi 
terménynek is. Nem nevezhető gavalléros 
dolognak az ilyen kátkulacsos szerep betöl-
tése. 

Az értekezlet délután 4 órakor véget ért. 

Két szegedi kitüntetés. 
A király, mint a hivatalos lap csütörtöki 

száma közli, dr. Somogyi (Szilveszter pol-
gármestert és dr. Végman Ferenc ügyvédet, 
a szegedi ügyvédi kamara titkárát a háború 
tartama alatt teljesített buzgó működésűk 
eliismerlélseüit a második osztályú polgári ha-
diérdemkereszttel tüntette ki. 

A két kitüntetés bizonyára 5 osztatlan 
örömet kelt Szegeden. Soimlogvi Szilvesztert 
a közgyűlés bizalma a Világháború alatt 
emelte a polgármesteri állás méltóságába. 
Furcsa és elhibázott; dolog lenne, ha bárki is 
kitüntetései 'alkalmából mondana Ítéletet hi-
vatali működése fölött. Közel hárem éve pol-
gármester, azl Önfeláldozásig menő buzgal-
mat lés fáradhatatlanságot, amellyel a gond-
jaira bízott ügyeket és polgárságot mindig 
szolgálja, az elismerési legmelegebb hangján 
kell feljegyezni róla. Ha majd a z eljövendő 
(békés időkben teljesen kibontakozik város-
kormányzási és Városfejlesztési képessége 
és (iránya, ha majd neve és szerepe neim ki-
tüntetés alkalmából kerül szóba, beszélni 
fogunk arról, hogy működése mennyiben Ifed'i 
a város érdekeit, i polgárság jogosan tá-
masztott igényeit. Ma, amikor a háború alatt 

kifejtett buzgó működéséért érte kitüntetés, 
meg kell állapítani, hogy nem igen lehet köz-
tisztviselő, aki az ilyen, természetű elismerés 
re jobban rászolgált, fentint ő. 'Munkásságában 
a buzgóság mellett a legszebb intenciók, a 
legjobb szándék, a legteljesebb jóindulat, 
jótakarás vezérlik. Megérdemli, hogy a bi-
zalmat a továbbiakra is előlegezzék neki, 
felelősségteljes munkájában szeretettel támo-
gassák és kitüntetésének a szegedi ember 
büszke szolidaritásával örvendjenek. 

Végman a szegedi közélet évtizedek óta 
ismert és tisztelt alakja. Szeretettel és türe-
lemmel buzgólkodott a hadbavonnltak hozzá-
tartozóinak segítésén. Azon kevesek közül 
való, akik a frontmögötti élet követelményei-
ről a legpuritánabb elveket vallják és asze-
rint is cselekszenek. Közéleti munkásságát a 
törvényhatósági (bizottság ülésein is az jel-
lemzi az utolsó három évben, Ihogy a háboru-
ütötte sebek orvoslásának kötelessége felé 
igyekszik irányítani minden egyes esetben a 
figyelmet. Megnyugvásául szolgálhat, hogv 
ez a munkája legtöbbször sikerült és hogy 
most, amikor érdemeit kitüntetés koszorúzta 
meg. polgártársai kitüntetésében a munka és 
puritánság megkoszorúzását látják. 

POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tudósítónk telefon jelentése. — 

(A választójogi törvényjavaslat tárgya-
lása.) Pénteken ismét minisztertanács lesz, 
amelyen Vázsonyi Vilmos választójogi mi-
niszter előterjeszti a választójogi javaslatot. 
A minisztertanács a korszakalkotó refor-
mot még pénteken letárgyalja és ezért ta-
nácskozásait csak annyi időre szakitja meg, 
hogy a kormány testületileg résztvehessen 
Justh Gyula temetésén. Szombaton, ha 
Szükséges lesz, újból összeül a miniszter-
tanács. Ezután Wekerle Sándor miniszter-
elnök és Vázsonyi Vilmos miniszter Bécsbe 
utaznak és 'külön kihallgatáson mutatják be 
a választójogi javaslatot a királynak. A Ház 
november második felében fogja tárgyalni 
a javaslatot. — A Budapesti Tudósító je-
lenti: Wekerle pénteken délelőtt 10 órára 
minisztertanácsot hívott össze, amelyen a 
kabinet valamennyi tagja részt fog venni. 
A minisztertanács a parlament egybe hívá-
sával kapcsolatban valamennyi kérdéssel 
foglalkozni fog és az elintézendő ügyeik 
•nagy anyagára váló tekintettel ezt a mi-
nisztertanácsot az előzetes rendelkezések 
szerint ugy tervezik, hogy a déli időben 
való rövid megszakítással az egész napot 
igénybe fogja venni. 

(Wekerle látogatása Szász Károlynál.) 
Wekerle miniszterelnök meglátogatta csü-
törtökön délelőtt Szász Károlyt, a képvise-
lőház elnökét és vele a képviselőház össze-
hívásával kapcsolatbán megbeszéléseket 
folytatott. 

(javaslatok a Ház előtt az első ülésen.) 
Wekerle miniszterelnök a képviselőház első 
ülésén az indemnitást, a tisztviselők háborús 
segélyének felemeléséről és a horvát pénz 
ügyi egyezményről szóló javaslatokat fog-
ja benyújtani, amelyeknek sürgős tárgyalá-
sát fogja kérni. 

(Uj büntetőjogi törvény előkészítése.) 
Grecsák Károly igazságügyminiszter Dőlé-
sűi Árpád és Vámbéri Rusztem egyetemi 
•tanárakat, a büntetőjogi törvény elökészitő 
bizottságának szerkesztő tagjává nevezte ki. 

(Tanácskozás a leszerelés kérdéséről.) 
Az átmeneti minisztériumban legközelebb 
két fontos tanácskozást fognak tartani. Az 
egyik tanácskozás a leszerelés kérdésével 
foglalkozik tekintettel a gazdasági élet kö-
vetelményeire. Ezen a tárgyaláson a had-
ügyminiszter képviselője fogja a leszerelést, 
elökészitő eddigi intézkedéseket ismertetni. 
A másik tanácskozás a katonai szolgálat 
következtében válságos helyzetbe került 
kisiparosok ielsegitésének kérdéséről fog 
folyni. 

(A tisztviselők fizetésrendezése.) A szer-
dán tartott minisztertanácson dr. Wekerle 
Sándor miniszterelnök mint pénzügyminisz-
ter előterjesztette a tisztviselőik fizetésren-
dczéséről szóló javaslatot. A miniszterta-
nács részletesen letárgyalta a javaslatot, a 
melyet a király már előzően jóváhagyott. 
A minisztertanács ezután folyó ügyeket in-
tézett el. 

(Munkapárti hang a Mezössy-ügyben.) 
Egy munkapárti előkelőség az Alkotmány 
legutóbbi támadásával szemben kijelenti, 
hogy a munkapárt a nyilvánosság elé akar-
ja vinni az ellene emelt gyanúsításokat, de 


