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Éjszakai lövöldözés a Somogyi-telepi ufón 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-

dán délelőtt megjelent a rendőrségen egy 
Mészáros Tibor nevű 23 éves fiatalember, aki 
előadta, hogy szerdára virradó éjszaka, ami-
kor a Somogyi-telepről Csongrádi-sugárúton 
levő lakására hazafelé tartott, ismeretlen 
tettes rálőtt. 

Mészáros Tibor elmondotta, hogv éifél 
körül járhatott az idő. amikor elindult So-
mogyi-telepről. A Somogyi-telopi átjárón ha-
ladt, amikor egv lámpa nélküli bicikli rohant 
cl mellette. Csak éppen annyi ideje volt, hogy 
félreugorhatott, a Kerékpár majdnem el-
ütötte. A biciklista néhány lépésre megállt. 

leszállt a gépről, smitán tompa dörrenést hal-
lott. Mészáros a lövés u'án a biciklista felé 
rohant, de az felkapott kerékpárjára és el-
menekült. 

Mészáros annak ellenére, hogy sötét volt, 
megfigyelte a lövöldözőt, akiról annvi adatot 
tudott szolgálni, hogy ennek alapján a nyo-
mozást megiuditottáK. Elmondottá Mészáros 
azt is, hogy azon a részen, ahol rálőttek, 
szinte napirenden vannak a lövöldözések. 
Nincs kizárva, hogv valaki riasztópisztollval 
ijesztgeti a járókelőket. A rendőrség a beje-
lentés alapján megindította a nyomozást. 
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500 lagu monstre küldöttség 
kéri a kormánytól 
a szegedi paprika megmentését 

A szegedi paprlkaérdekeltség memoranduma a katasztrófális válságról 

A szegedi érdekeltségek elsősorban (á Délmagyarorszdg munkatársától.) A szegedi 
paprikatermelők, paprikakikészitök és paprikaks-
reskedők ötven tagu küldöttsége jelent meg szer-
dán délben dr. Pálfy József polgármesterhelyettes-
nél, akit arra kértek, hogy vezesse a f öid mivel és-
ilg'.lt miniszterhez a szegedi paprikások ötszáz fagu 
küldöttség t. A polgármesterhelyettes a küldött-
séget a tanácsteremben fogadta. 

A szegedi paprikaérdekeltségek közös memoran-
dumát, amelyet monstre küldöttség nyújt majd át 
Purgly Emil földmivelési miniszternek, Petrik An-
tal adta át a polgármesterhelyettesnek. 

A memorandum részletesen feltárja azokat az 
okokat, amelyek 

katasztrófáiig válságba sodoriák 
a szegedi paprlkafermeiöket, fel-

dolgozókat és kereskedőket 
Szegeden és a város környékén 15—18 000 kisgazdn 
foglalkozik paprikatermeléssel, a paprikakíkészit^k 
száma 800, akik körülbelül 5—tiOOO munkáit fog-
lalkoztatnak. A családtagok számának figyelembe-
vételével tehát :0—ít.OOfl ember létérdeke függ 
a paprika sorsától. A mai viszonyok között ez a 
tömeg a legnagyobb erőfeszítés esetén sem ke-
resheti meg azt a létminimumot, amely életének 
fentartásáho: szükséges. Egy füzér paprika átlag-
ára J930. elején még 6 pengő volt, 1931-ben há-
romra esett je, ma pedig mindössze í pengői de 
félő, hogy az exportnehézségek miatt még igy 
sem értékesíthetik a termelők az idei termést. 
Ezek az árak még a termelés költségeinek meg-
térülését sem biztosítják. Ilyen körülmények kö-
zött 

a paprika termelés és a paprika-
Ipar menihefeilenill tönkremegy, 
ha nem történik gyors és hat-

hatós Intézkedés. 

A katasztrófális áresés oka a mindig növekedő 
értékesítési nehézség. Az utóbbi esztendőiben át-
ag kétszáz vagon paprikát dolgoztak fel évenkint, 
amiből körülbelül 70 vagon Került kivitelre• A 
belföldi fogyasztás a mostoha gazdasági viszo-
nvok miatt mindjobban csökken. 

az export-deviza felszabadítását 
kérik a minisztertől. Kérik, hogy » paprika ér-
dekeit ls vegye figyelembe a kormány a keres-
kedelmi tárgyalások alkalmával, hallgassa meg a 
paprikaérdekeltségek véleményét. Az Ausztriával 
kötött hathetes provizórium öt vagon őrölt pap. 
rika kivitelél feszi lehetővé a régi 25 aranykoro-
nát vámtétel mellett. A kontingensen felül expor-
tált paprika vámja viszont 500 aranykorona. Az 
érdekeltség arra kéri a minisztert, hogy a most fo-
lyó osztrák kereskedelmi tárgyalásokon a kontin-
gensrendszert ejtse el és hasson oda, hogy a 
magyar paprika, ha felemelt vámtétellel is, de 
szabadon juthasson ki Ausztriába és élvezhesse 
ugyanazokat az előnyöket, mint legnagyobb ver-
senytársa, a spanyol paprika. A paprika második 
fogyasztópiaca Csehország lenne, de augusztus kö-
zepe óta a csehek beviteli engedélyhez kőtik a 

paprikaimportot, ami csaknem a paprikabevitel tél-
jes eltiltásával jelent egyet. Az érdekeltség kéri a 
minisztert, hogy a megindítandó tárgyalásik al-
kalmával gondoljon a paprikára ls. 

Kéri az érdekeltség 

a paprika mlnffsltésl dijának le-
szállítását, 

az őrlési dijak mérséklését, mivel pedig a pap-
rika kikészítés háziiparszerüleg történik, kérik azt 
is, hogy mentesüljenek az OTI dijak fizetési köte-
lezettsége aló(. 

Utolsó kérésük az. hogy a kormüny terjessze 
ki a paprikakiviteli kedvezményt azokra az álla-
mokra is, amelyekre a kedvezmény eddig nem 
terjedt ki. Vonatkozik a kérelmük különösen a 
tengerentúli államokra, amelyek nagy fogyasztók, 
azonban a spanyol paprika kiszorítja a magyar 
paprikát Ha a kormány itt is megadná a kiviteli 
prémiumot, ami száz kilónkint 20 pengő, na-
gyobb eredménnyel versenyezhetnének a magyar 
paprikaexportőrök a spanyol paprikával. 

Ma*a Miklós a paprikatermelők nevében jelen-
tette be dr. Pálfy Józsefnek, hogy csatlakozik a 
kérelemhez és kéri, hogy a küldöttséget a polgár-

IskoDa és intézeti 

harisnyák, 
kötöttáruk 

ss l e r j j o b b a t n l e g o l c s ó b b a n 

loszf ig Imre nmm™ ozieie 
siecnctiql (ér 2.Tlsza-szflió mellett 
mesterheivüttes vezesse a miniszterhez. Elmon-
dotta, hogy 

a paprika értéke egy év alatt 70 
százalékkal csOkkenf. 

ami végmmlá sal fenyegeti mindazokat, akik hiva-
tdssger'üen foglalkoznak a paprikával. A segítség 
egyetlen módja az, ha minden eszközzel előmoz-
dítják a paorika kivitelét. 

A paprikakikészítők nevében Madarász János be-
szélt. Kijei rntette, hogy a városnak is közvetlen 
érdeke fűződik a paprikások taipraáliitásához, 
mert a lakosság igen tekintélyes része él » paprika-
termelésből vagy feldolgozásból. 

Vágó Oszkár a- paprikakereskedők képviseleté-
ben a segítség egyetlen és legfontosabb módjának 

a paprlkaexport felles felszaba-
dítását 

jelölte meg. A paprikával a kormány nagyon ke-
vesét törődött. A Csehszlovákiával kötött egyez-
ményből teljesen kifelejtették ezt a fontos tenne-
lési cikket, pedig az egyezményben megemlékez-
tek a görögdinnyétől  a cirokseprőig mindenről. 
A cseh kormány készségesen hozzájárulna ahoz, 
hogy a csehországi vásárlók magyarországi pengő-
követeléseikért vásároljanak paprikát. így a kér-
dést valutáris komplikációk nélkül i» meg lehetne 
oldani. Meg van győződve arról, hogy a monstre 
küldöttségnek kedvező hálása lesz, ezért a paprika-
kereskedők nevében is kéri a polgármester-helyet-
test, hogy vállalja eí a küldöttség vezetését 

Dr. Pálfy József hosszabb beszédben válaszolt 
a küldöttségnek. Kijelentelte, hogy alaposan ismeri 
a paprikások súlyos helyzetét, amely egyformán 
nehezedik a termelőre, a kíkészitőre és a keres-
kedőre. Látja jól, hogy a mai viszonyok kő-
zött elsorvadnak azok az eredmények, amelyeket 
ez a három kategória évtizedes kemény munká-
jával elért. Eddig a különböző sérelmek orvos-
íásának legfőbb akadálya az volt. hogv a isorikás 
kategóriák kőzött nem alakult ki " szükséges 
összhang, őrömmel látja, hogy most 

a végső veszedelem mégis meg-
teremtette az egységet. 

A paprikások súlyos sérelmeinek sürgős orvoslása 
fontos városi érdek, mert a paprika a város lakos-
ságának igen jelentékeny részét foglalkoztatja. 
Végül kijelentette, hogy a paprikások kívánságát a 
legnagyobb megértéssel teszi magáévá és köte-
lességszerűen vállalkozik arra, hogy  a küldöttsé-
get a földmivclésügyi miniszterhez, szükség esetén 
a kormányelnökhöz elvezesse. 

A polgármesterhelyettes a küldöttség távozása 
után kijelentette a Délmagyarország munkatársa 
előtt, hogy sürgősen érintkezésbe lép a főldmive-
lésügyi miniszterrel és megkérdi, hogy a minisz-
ter mikor fogadhatja a szegedi paprikások küldött-
ségét. Ha a miniszter közli vele a dátumot, akkor 
értesíti a város mindhárom országgyűlési kép-
viselőjét és felkéri őket. hogy vegvenek részt a 
küldöttségben. 
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