
A szegedi paprika exportja 
Csütörtökön küldöttség Járt a Memxetl Bankban a Szegeden 

rekedt 200 vagon paprika kivitele ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtökön 
reggel — mint jelentettük — a szegedi paprika-
érdekeltségek küldöttsége Budapestre utazott, hogy 
• Nemzeti Banknál eljárjon a paprika exportját 
megakadályozó devizakorlátozások megszüntetése 
érdekében. A küldöttségben helyet foglaltak a ka-
locsai paprikaérdekeltségek kiküldöttei is és Szeged 
város hatóságát dr. Pálfy József polgármester-
helyettes képviselte. 

A küldöttséget Budapesten gróf Klebelsberg Kunó 
Tolt kultuszminiszter vezette a Nemzeti Bankban 
Tabakovics Dusánhoz, a devizaosztály igazgató-
jához, aki előtt részletesen ismertette a paprika, 
exportőrök helyzetét. Elmondotta, hogy az érvény-
ben lévő valuta, és devizakorlátozások követl-
keartében ugy Szegedről, mint Kalocsáról megakadt 
la paprikaexport, ami különösen Szeged közgazda-
sági életének mérhetetlenül nagy károkat okozhat. 
Szegedről ugyanis kétszáz vagon édesnemes papri-
kát szállíthatnának az exportőrök Ausztriába, ahol 
3a paprika biztos piacra találna. A Nemzeti Bank 
fazonban a paprika eladási árát, körülbelül egy. 
millió pengő értékű osztrák shillinget nem váltja 
be, de nem is biztosit szabad rendelkezési jogot 
ta osztrák va'u'a fe'ett a magyar paprikaexportőrők 

számára. A lehetetlen helyzet tisztázása azért sür-
gős, mert a paprikaexport szezonja októberben 
és novemberben van, ha az értékesítés lehetőségét 
most elmulasztják, az osztrák piac más helyről 
szerzi be paprikaszükségletét, ez pedig nemcsak 
a két paprikatermelő városnak, hanem az egész 
ország közgazdaságának is igen nagy kárt jelen-
tene. 

Tabakovics Dusán kijelentette a küldöttség előtt, 
hogy a kívánságot teljesen jogosnak és méltányos, 
nak tartja és megteszi a szükséges intézkedéseket, 
hogy a paprika soronkivül megkapja a szabad 
devizaforgalmat. Mivel azonban bizonyos előkészü-
letekre van szükség, kisebb időbe telik, amig az 
erre vonatkozó kormányrendelet életbeléphet. 

A szegedi küldöttség egyik tagja, Reitzer Miklós 
paprikakereskedő mondotta el ezután, hogy a pap. 
rikaexportőrőknek jelentékeny devizaköveteléseik 
vannak külföldön és ezeket szeretnék ugyancsak 
tartozásaik kiegyenlítésére felhasználni. Ehez 
azonban a Nemzeti Bank engedélye szükséges. 
Tabakovics Dusán kijelentette, hogy az engedély 
megadása indokolt kérelmezés esetén nem ütközik 
akadályba. 

A kormány áfalányösszegben utalja ki 
a városoknak a betegápolási dijakat 

. A városok kongresszusa tiltakozott a íerv ellen a népjóléti miniszternél 

, Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
tyálfy József polgármesterhelyettes, aki a pap-
rikaérdekeltségek küldöttségével csütörtökön 
Budapestre utazott, résztvett a Városok Kon-
gresszusának választmányi ülésén. Az állandó 
[választmány dr. Nendvich pécsi polgármester 
elnökletével azt a népjóléti miniszteri rende-
lettervezetet tárgyalta le, amely a kórházi be-
tegápolás ál lami hozzájárulását átalányösszeg-
ben kivánja megállapítani 

'A' választmány hosszas vita után' megállapí-
totta, hogy a betegápolást dijak átálányozása 

d városokra ujabb súlyos terheket hárítana. 
Elhatározták, hogy küldöttségileg tiltakozik 
a rendelet életbeléptetése ellen Ernszt Sándor 
népjóléti miniszternél. A népjóléti miniszter 
a déli órákban fogadta a küldöttséget, meg-
hallgatta a városok tiltakozását, majd kijelen-
tette, hogy az Ütalányozás tervét nem ejtheti el. 
Ez azonban a városokra szerinte ujabb meg-
terhelést nem jelent, mivel az átalányösszeget 
az eddigi adatok alapján állapítják meg. Leg-
alább a városok tudni fogják, hogy milyen 
pénzügyi keretek kőzött vezessék kórházaikat. 

Hz elmúlt hónapban 35 autót és 14 motorkerékpárt 
vontak ki a forgalomból 

Hivatalos adatok Szeged forgalmáról — A közigazgatási bizottság ülése 
CA! Délmagyarország munkatársától.) A 

törvényhatóság közigazgatási bizottsága csü-
törtökön délután dr. Aigner Károly főispán 
elnökletével tartotta mef októberi ülését. 'A 
polgármester jelentését dr. Ordógh Lajos tb. 

jlanácsnok olvasta fel. A jelentésben beszámolt 
í.® polgármester azokról az intézkedésekről, 
amelyeket 

a félt Ínség 

enyhítésére foganatosít majd s város Katós'ága. 
Megállapította a polgármesteri jelentés, hogy 
fi tűzifa- és a kenyérakciónak ezen a télen 
fi em lesz olyan biztos alapja, mint a mult té-
len volt, mert az állami inségadók kivetése 
miatt a város nem vetheti ki azt az inségadót, 
amelynek jövedelmét a mult évben erre az 
akcióra fordította. 

'A' főorvos jelentése szerint az egészségügyi 
fronton lényeges javulás észlelhető, a tífusz-
megbetegedések száma erősen csökkent, 

'ÍJ 8»ndőrség jelentése 

Szerint az elmúlt hónapban tartott gépjármű-
vizsgálatokon csupán egy ideiglenes forgalmi 
engedélyt adtak ki, ellenben a forgalomból ki-
vontak 31 személy-, 4- tehergépkocsit 'és íi-
motorkerékpárt. A közönség rendelkezésére 
69 bérautó, 11 autóbusz, 61 egyfogatú és 14 
kétfogatú bérkocsi állott. 

Szeptemberben 5 közlekedési baleset for-
ifult elő, kettő könnyű sérüléssel, három pe-

dig sérülés nélkül végződött. A kapitányság 
bejelentő hivatalánál 5061 belföldi és 665 kül-
földi jelentette be magát, viszont eltávozását 
2163 belföldi és 568 külföldi jelentette. A téli 
menetrenddel kapcsolatban c Szeged állomási 
útlevél ellenőrző kirendeltség a működését 
szünetelteti, mivel a Máv. a Jugoszláviába át-
menő gyorsvonatpárt megszüntette. 

— A közbiztonsági állapot szeptember ha-
vában is kielégítő volt. Nagyobb arányú bűn-
cselekmény nem fordult elő. 404 bűnügyben 
folytattak le nyomozást, eredményes volt 247, 
eredménytelen 122 és még folyamatban van a 
nyomozás 63 esetben, öngyilkosság 11, eltűnés 
8, baleset pedig 100 fordult elő. 

Dr. Hunyadi-Yass Gergely szólalt fel a je-
lentéshez. Arra kérte a főkapitányhelyettest, 
hogy a jövőben az idegenforgalmi vonatkozású 
adatokat is vegye fel a jelentésébe, különösen 
azt, hogy hány külföldi fordult meg Szegeden. 
"A bizottság elfogadta ezt a javaslatot 

Dr. Kolb Árpád pénzügyigazgató, dr. Zobay 
Ferenc ügyészségi elnök, majd Kiss Károly 
tanfelügyelő olvastc. föl jelentését. 

'Az 'áVamépltésZeti hivatal 

jelentését Oraveiz Győző Ismertette. Dr. Debre 
Péter arra kérte ux állam építészeti hivatalt, 
hogy abban az esutben, ha az ál lami inség-
adóhól útjavításokra is kapnak pénzt, akkor 
a Vásárhelyi-sugárut és a körtöltés közötti ut-

Belvhrinl Mozi Péntektől vasárnapig 

Q u . f l tfaníiáliu 1928• évi délsarkl expedi-
E 3 y r a S \ a s 3 S i a n y clója 10 felvonóban. 

Azonkívül: L A n g l o v a t kalandorfilm. 
Jack Holt főszereplésével. 

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 8, 5, 7, 9 órakor. 

K o r z ó M o z i Péntektől vasárnapig 

Fotóoellival 1 V É G E A D A L N A K . Llane Hald én Vili]' 
Forsl-Ul Azonkívül: Mese t benx'.nlcatról 

UUan Harvey, Olga Csebova és WUy frlltch. 
Előadások pénteken éi szombaton fé l 6 és tél 9 órakor, 

vasárnap 3 téi. 6 é l fél, 9 órakor. 

izaEász Hfumenniel vaT<5 burkolására Is E3F-
jen megfelelő összeget Ennek az útnak a 
rendbehozása közegészségügyi szempontból kl 
igen fontos. 

Dr. Hunyadl-Vass Gergely az iránt érdeklő-
dött, hogy sor kerül-e még a télen a tanyai is-
kolák restaurálására. 

Oravetz főtanácsos bejelentette, hogy az ía-
kolák javítását valószínűleg rövidesen megkez-
dik. Dr. Debte Péter felszólalására kijelenti, 
hogy az államépitészeti hivatal kötelességsze-
rűen gondoskodik a hatáskörébe tartozó utak 
főntartásáról. 

Zilahi-Kiss Tibor 

Q gazdaságokr'61 

szóló jelentésében többek kőzött ezeEet mon-
dotta: _ . 

— Az időjárás majdnem egész hónapban 
esős, borús volt, aminek következtében az őszi 
kalászosok vetését csak október elején k e l -
hették meg a gazdák. Az esős időjárás követ-
keztében a burgonya és répa sokat fejlődött. 
'A' tengeritörés és paprikaszedés befejeződött 
A földmivelésügyi miniszter a város hiányzó 
apaállatainak beszerzésére 10.000 pengőt en- | 
gedélyezett, ebből az apaállatokat még az évi 
őszén beszerzik. „ 

Kleckrter Géza állategészségügyi főfelfigyett 
jelentésében elmondotta, hogy ebben az év-
ben 626 sertés pusztult el sertéspestisbein. A 
közvágóhídon 8074 állatot vágtak le közfo-
gyasztás céljaira. 

A magántisztviselő 
A Bethlen-rendszer bölcs kormányzása ll-

fal teremtett káoszból mindenki kiutat kere*. 
Az agrárkőrők gyülésezéssel, deputációzással, 
az ipari és kereskedelmi testületek képvise-
leteik és összeköttetéseik' révén, a munkások 
erőik összefogásával. A lateinerek sopánkod-
nak, az állami és városi tisztviselők méltatlan-
kodnak, hogy az ő biztosnak hitt fizetésükből 
kell pótolni a későn felderített pazarlásokat 
Szokatlanul zajlik e tunya város egyhangú 
élete, az élnivágyás és levegőhöz jutás utáni 
elszánt akarásban. . . 

Az elkeseredett zsivajban tűnik fel ízfntfl 
észrevétlenül, fejét leszegezve, összeszorított 
ajakkal, gondterhes, csüggedt arccal, remény-
telen nézéssel egy magányos alak, aki tanács-
talanul, szinte suttogó kétségbeeséssel adja 
fel Önmagának a kérdést: érdemes-e tovább 
és meddig? ö az, a gyárak, keresKedelmi* 
ipari stb. irodák szürke robotosa: a magán-
tisztviselő. 

A háromszoros kereseti-, a dupla jövedelmi-
és az ezek kitalálására alakult bizottságok 
által eddig kigondolt és ezután elképzelendő • 
adó szenvedő hőse. A oentralizáciő, raciona-
lizálás, leépítés, összevonás kísérleti nyula és 
elsősorban kidobható ballasztja; az üzleti és 
irodai bajok okozta idegesség céltáblája. Hogy 
nagyrészük' a leszanálás és a többszörös bér-
csökkentés után eddig miből és hogyan élt, kf 
kérdi és hogy ezután miből fog ő és családja 
megélni, — ki kíváncsi rá és ki törődik 
vele? Nem hivatott koldus, nem kell nyilván-
tartani, nem szedet jótékonysági alamizsnát 
elfogadni, a sajnálkozó és szánakozó lené-
zésre sem ad okot és alkalmat Egyszerű min-
dennapi eset a teremtés koronájának: ember-
nek született, a társadalom berendezkedése, 
tehetetlensége folytán felesleges nyűg lett be-
lőle. 

Míg m'ás országokban az eddig meglevő 
szociális alkotások kiszélesítésén fáradoznak 
és munkanélküli-segéllyel teszik elviselhetővé 
az általános válság áthidalását, nálunk az 
egyetlen szociális intézménynek, a rokkant-
biztosításnak elgáncsolásáért és a végkielégí-
tés leépítéséért küzdenek. Ugy képzelik, hogy 
népkonyhán kimért rántotWevessel is meg 
lehet oldani a fenyegető telet... 

Van-e hát lehetőség a bajok leküzdésére, 
akad-e mód a munka munka további folyta-
tására, kérdik a tanácstalanok. Erre csak 
egy lehet a válasz: a magántisztviselők össZes 
erőinek összefogása és egyesített közös munka 
menthet csak meg a közelgő elpusztulástól. 

M. magántisztviselő. 


