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Szeged egész nyilvánossága 
tiltakozik 

a paprika-támadás ellen 
Augusztus elseien — az érdekeltek meghallgatása neikttl — életbe 
léptetik a monopóllumos rendeletet ? — A polgármesterheluettes 
kedden a földművelési minisztériumban ken a heluzet tisztázását 

„A kenuszerszövetkezetnek nehánu hónapon helfll önmagától 
össze kell omlonia" - „A szegedi paprika különálló lellegenek 

megszűntetése: nyilt támadás Szeged fogai ellen" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ded egész társadalmát mélységesen megdöb-
bentette az a rendelettervezet, amely az eddig 
még meg nem cáfolt hirek szerint a földmüve-
lésügyi minisztériumban most készült el a pap-
rika forgalmának szabályozásáról ós amelv va-
lóra váltja mindazokat az aggodalmakat, ame-
lyek a paprikamonopólium tervének első fel-
bukkanása óta keletkeztek. A tervezet a leg-
nagyobb elkeseredést keltette az érdekeltségek 
körében, mert hiába hangzottak el minden 
egyes alkalommal azok a megnyugtatásnak 
szánt nyilatkozatok, hogv az érdekeltségek 
meghallgatása nélkül ebben a fontos tigvben 
nem történik semmi, a tervezetet az érdekelt-
ségek meghallgatása nélkül készített-ék el. 

A tervezet, ha abból valóság lesz, 

a szegedi paprikára halálos csa-
pást mér, 

mert jóvátehetetlenül megkárosítja a szegedi 
paprikatermelőket, 

megszünteti a „Szegedi paprika" el-
nevezést, 

már pedig nemcsak az ország belsejében, ha-
nem mindenütt, az egész világon márkája, 
híre csak speciálisan szegedi paprikának volt. 
A külön elnevezés megszüntetése egvszerre 
elveszi a szegedi paprikától azt az üzleti 
előnyt, amelyet, csak hosszú évtizedek céltu-
datos munkájává] biztosíthattak számára. 

A nyilvánosságra jutott rendelettervezet 
szerint az értékesítést szövetkezeti álapon kí-
vánja a kormány megszervezni. 

Három szövetkezet 

alakulna, az egyik Szegeden, a másik Kalo-
csán. a harmadik pedig, mint központi szövet-
kezet, Budapesten. A budapesti szövetkezet 
cime: Fűszerpaprika Beváltó és Értékesítési 
Szövetkezet lenne. A szövetkezet tőkéjének 
nagyságát és működésének kereteit a minisz-
ter külön rendeletben fogja megállapítani. 

A tervezet életbeléptetése után a termelő 
és kikészítő a paprikáját kizárólag a szövet-
kezetnek adhatja el az előre megállapítandó 
beváltási áron. A kereskedők értékesítés céljá-
ból paprikát csak a szövetkezeti raktárból 
kaphatnak. A paprikát a szövetkezet a minisz-
ter által megállapítandó illetékkel terheli meg, 
a belföldön csak ilven illetékkel megterhelt 
paprika kerülhet forgalomba. Ezekből 

az illetékekből a szövetkezet évi 
két és félmillió pengő bevételre 

számit, 

ebből fedezné az adminisztrációé költségeket, 
az osztalékokat, az igazgatósági tiszteletdíja-
kat ós támogatná a paprikakivitelt azok felé 
a külföldi piacok felé, ahol a magyar paprika 
magasabb ára miatt nem vehetné fel a ver-
senyt az olcsóbb spanvol paprikával. 

A rendelettervezet a szegedi paprika eddigi 

különállóságát, külön nevét és már-
káját elkonfiskál ja, 

amennyiben kimondja, hogv a Magvarorszá-
gon termelt paprika egységes nevet kap. még 
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Merénylet az oceásrárón 
Izgalmas bűnügyi történet. — U«fa Barova és 
Albrecht Schönhals. 5, 7, 9 

pedig „Szegedi é6 kalocsai magyar paprika" 
lesz a neve. Nem lesz különbség a szegedi és a 
kalocsai paprika beváltási ára kőzött. 

A beavatottak tudni vélik, hogy a tervezet 
mögött ismét 

a Hangya 

áll, a Hangya lesz a gazdája a Budapesten 
felállítandó központi szövetkezetnek. A beava-
tottak összefüggést látnak a földművelésügyi 
minisztérium paprikaügyekkel foglalkozó két 
főtisztviselőjének, Újhelyi Nándor és Ráday 
Gyula miniszteri tanácsosoknak nyugalomba-
vonulása és a tervezet között. Az elterjedt hi-
rek szerint 

a nyugalombavonuló miniszteri 
tanácsosoknak vezető szerepük lesz 

a szövetkezetben, 

amelyet a rendelet az elterjedt hirek szerint 
augusztus elsejére már életre is hivna. 

A rendelettervezet hire vasárnap terjedt el 
Szegeden ós mindenütt a legnagyobb megütkö-
zést keltette. Igen nagy baj az, hogv dr. Pálfy 
József polgármester, aki annakidején az illeté-
kesektől kötelező nyilatkozatot kapott, hogv 
a rendeletet mindaddig nem, készítik el, amig 
azt minden részletében nem tárgyalt,ák le az 
érdekeltségekkel, szabadságon van. A szabad-
ságon lévő polgármester helvett. dr. Tóth Bé-
la polgármesterhelvettes foglalkozik ezzel az 
üggyel. Értesülésünk szerint 

a polgármesterhelvettes kedden 
reggel Budapestre utazik, hogy a 
földművelésügyi minisztériumban 

tisztázza a kérdést, 

megállapítsa, hogy a rendelettervezettel kap-
csolatosan nyilvánosságra jutott hirek meg-
felelnek-e a valóságnak és megtegye a, szüksé-
ges lépéseket a szegedi érdekeltségek és a sze-
gedi paprika érdekeinek védelmére. 

A polgármesterhelvettes hétfőn délben rész-
letesen tájékoztatta a helyzetről 

Imecs György főispáni, 

aki délelőtt érkezett vissza Budapestről. A fő-
ispán érdeklődésünkre a következőket mon-
dotta: 

- Most érkeztem haza, a polgármesterhe-
lyettes úrtól értesültem az állítólagos terve-
zet tartalmáról. Egvelőre, miután hivatalos ér-
tesüléseim nincsenek még, nem foglalhatok ál-
lást. Megvárom, .amig a polgármesterhelyet-
tee ur visszaérkezik Budapestről és magával 
hozza a földmüvelésügyi minisztériumban be-
szerzendő hivatalos információit. 

Kérdést intéztünk 

dr. Tonelli Sándorhoz, 

a kereskedelmi és iparkamara főtitkárához, 
aki a következőket mondotta,: 

— A paprikamonopólium terve még március-
ban bukkant fel és miután az érdekeltségek köré-
ben teljesen jogos aggodalmakat keltett, felterjesz-
téssel fordultunk a földművelésügyi miniszterhez 
és közöltük vele az összes aggodalmakat. Ugyanezt 
a memorandumot eljuttattuk a kereskedelmi mi-
niszterhez is. A memorandum felterjesztése után 
közvetlenül nem történt semmi. Dr. S t a u b Ele-
mér, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara el-
nöke, májusban ellátogatott Kalocsára és Szeged-
re és mindkét helyen prnpagandagyülésekct tartott 
a monopólium tervének népszerűsítése céljából. 
Ezeken a gyűléseken csak a már működő paprika-
szövetkezetek tagjai jelenhettek meg. tehát 
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Julius 25-én megkezdődik az 
50 százaiékos utazási és vizűm-

kedvezmény 

az egész termelői érdekeltséget ötven-
hatvan szövetkezeti tag képviselte. 

Ezeken a gyűléseken másról nem igen volt szó, 
csak arról, hogy a paprika árát két pengőre eme-
lik, aminek a termelők természetesen, örültek. (Ezt 
megelőzően junius 12-re értekezletet hivtak egybe 
a Külkereskedelmi Hivatalba, de ezen a megbe-
szélésen is csak a kiválasztottak vehettek r é s z t ) 

— A májusban tartott kamaraközi értekezleten 
magam tettem szóvá a kereskedelmi miniszter je-
lenlétében a paprikakérdést és rámutattam arra, 
hogy a monopólium tervének megvalósításával 
mérhetetlen sok kárt szenved a paprika minősége. 
A kereskedelmi miniszter akkor megígérte, hogy 
sürgősen érintkezésbe lép a földmüvelésügyi mi-
niszterrel. Ilyen előzmények után ült össze junius 
12-én Budapesten a kalocsai és a szegedi kereske-
dők, a budapesti és a szegedi kamara, valamint az 
Élelmiszerkereskedők Országos Egyesülete közös 
megbeszélésre. Ezen a megbeszélésen szintén szó-
vátettem a paprikakérdést. A megbeszélésen az a 
kívánság jegecesedett ki, hogy 

a kormány az érdekeltségek meghall-
gatása előtt ne döntsön ebben a nagy-
fontosságú kérdésben és a tervezetet 
juttassa el az összes érdekeltségekhez 

hozzászólás végett. 

— Ez mind a mai napig nem történt meg. Most 
viszont azt halljuk, hogy a tervezet elkészült és 
azt már augnsztusban életbe is kívánják léptetni, 
fin kötelességszerűen felhívtam a tervezetben 
rejlő súlyos veszedelmekre dr. T ó t h Béla polgár-
mesterhelvettes figyelmét és közöltem vele, hogv 
annakidején Staub Elemér a polgármesternek ígé-
retet tett az érdekeltségek tájékoztatására. A pol 
gármester ennek az ígéretnek az alapján tehette 
meg az egyik közgyűlésen ismert megnyugtató ki 
jelentését.' A polgármesterhelyettes közölte velem, 
hogy sürgősen Budapestre utazik és tárgvalni fog 
a földművelésügyi minisztériummal. 

A szegedi paprikakereskedők 
és exporlőrők 

álláspontját Reítzer Miklós a következőkben 
ismertette előttünk: 

— A paprika-tervekkel hosszú esztendők óta 
nyugtalanítják már az érdekeltségeket, nem-
csak a kereskedők érdekeltségét, hanem a ter-
melőkét és a kíkészitőkét is. A kereskedelmei 
állandóan bűnbakként kezelték, a kereskedőkre 
hárították az alacsony árak és a nehéz értéke-
sítési viszonyok ódiumát. .4 védekezést most 
már meguntuk és abba is hagyjuk. A tervezet 
bennünket egyáltalában nem lep meg, nem is 
szállunk sikra ellene. Nem tiltakozunk a meg-
valósítása ellen. Majd a következmények iga-
zolnak bennünket. Meg vagyunk győződve róla. 
hogy 

az életrehivandó szerv néhány hó-


