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Papnks-uéds l sm. 
Irta Perjéssy László. 

A magyai1 paprika a világpiac egyik kere-
sett cikkévé vált. Azzá tet te szine, kellemes 
zamata, sajátos és jellegzetes ize, mely 
egyikévé avatta a legegészségesebb s leg-
kívánatosabb fűszereknek. A magyar paprika 
koronája pedig a szegedi paprika, melyet e 
vidék termőtalaja s a népnek a földolgozás 
terén tanúsított szakértelme tesz világhírűvé. 
Termelése ugyanis ki tartó munkát , kedvező 
időjárást és földolgozása nagy szakértelmet 
kiván. 

Ezt pedig meg kell fizetni. Emelkedett is 
a paprika ára, amint a világpiac ismerni és 
becsülni tanulta a szegedi paprikát. A túl-
zott élelmesség aztán kihasználta ezt a hely-
zetet, idegen származású „paprikát" impor-
tált Trieszten és Fiúmén keresztül. Kezdtek 
virágozni a fiumei, trieszti, budapesti stb. 
kereskedőházak, amelyek összekeverték, vagy 
össze se keverték az importált „paprikát" 
jómlnőségü szegedi paprikával, de azért ily 
név alatt hozták forgalomba. Természetes, 
hogy ezt a hitvány, olcsóbb anyagot, amely-
nek se ize, se zamatja nincs, csakis egyes-
egyedül sokkal olcsóbban tudják adni, 
mint a szegedi paprikát s a paprikakeres-
kedés kezdett lassanként Szegedről olyan 
helyre áttelepülni, ahol az u. n. spanyol pap-
rikával való manipuláció biztosítja az arány-
talanul nagy hasznot. És lenyomja e tisz-
tességtelen verseny egyben a paprika árait, 
kárára a fáradhatlan paprikatermelő ma-
gyar népnek. 

Hihetetlennek látszik, de mégis szomorú 
tény, hogy az 1909. évben több úgynevezett 
„spanyol paprika" jött be Magyarországba, 
mint amennyit Magyarország ez évben 
ekszportált.. Dicsérettel kell e helyt kiemel-
nem, hogy dacára ennek a re t ten tő invázió-
nak, a szegedi piac minőség tekintetében 
is derekasan megállotta a helyét. A legtisz-
tább minőségű paprikák, — régi jó hírnevét 
fentartva, — e piacról kerül tek forgalomba. 
Nagyban hozzájárult e piac jóhirnevónek 
fentartásához a város hatóságának hatékony 
ellenőrzése, mit teljes mértékben biztosit a 
város törvényhatósági vegyvizsgáló-állomás 
vezetőjének kiváló szakértelme és hosszú 
tapasztalata, ki mint a paprika-vizsgálat 
terén a legelső szaktekintélyek egyike, lelki-
ismeretes gonddal vizsgálja e tekintetben a 
szegedi piacot. 

A szegedi piac érdeke tehát azonos a ha-
misittattan tiszta magyar paprika megvédé-
sének érdekével. A magyar paprika, e jelen-
tős mezőgazdasági termék megvédése köve-
teli, hogy annak az idegen anyagnak, me-
lyet „spanyol paprika" név alatt ismernek 
most, beözönlését az országba, amikor s 
amennyire lehet, korlátozzuk, forgalomba-
hozatalát pedig csakis saját neve alatt tűr-
jük meg. Ez a ma még u. n. spanyol pap-
rika, melynek igazi neve pimento a capsi-
cint s igy jogtalanul viseli e nevet. A leg-
első teendő volna tehát, amint ezt egy a 
közelmúltban t a r to t t kamarai bizottsági ér-
tekezleten Pick Jenő paprikanagykereskedő 
indítványozta, kihágásnak minősíteni azt, ki 
a pimentot paprika név alatt hozza forga* 
lomba. Mert paprika elnevezés kizárólag 
csakis a „capsicint" tartalmazó magyar pap-
rikát illeti meg. Ez esetben aztán bárki, akár 
keverés ut ján közvetve, akár közvetlenül, 
paprika név alatt forgalomba hoz magyar föl-' 
dün termet t paprikán kivül bármilyen ter-
méket, az az 1895. XLVI. t.-c. 3. §-a alap-
ján két hónapig terjedhető elzárással ós 600 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtassák. 

Ily értelemben határozott és i r t föl a 
földmivelésügyi miniszterhez a kereskedelm 
és iparkamara s reméljük, hogy a magyar 
paprika érdekében e kérdést a miniszter 

D ÉL M AGYA RORSZ ÁG 

már a közeljövőben rendeletileg szabá-
lyozza. 

E szabályozással is csak a legégetőbb és 
már elodázhatlanul szükséges intézkedéseket 
teszi meg, mert még ezenkívül sok fon-
tos rendelkezésre van szükség. Sürgős 
intézkedés volna teendő a paprikaminőség 
tekintetében a vegyvizsgáló-állomások szá-
mára kiadott rendelkezés téves értelmezése 
miatt is, mert sok helyt ok ós alap nélkül 
kellemetlen zaklatásnak vannak kitéve a 
kereskedők. Ezek orvoslását a kamara egy 
a földmivelésügyi miniszter által mielőbb 
összehívandó értekezlet utján sürgeti. Ezek 
volnának azok az intézkedések, melyekre a 
magyar paprika és a szegedi paprikapiac 
érdekében már a legközelebbi jövőben szük-
ség van. A további lépésekről egy más cikk-
ben számolok be. 

(—) A bn ja -bó t t a tüék i vasúti hi<l késedel-
mesen, de fölépült. Elméletileg meg volna te-
hát a második kapcsolat az Alföld és a dunán-
tul között. I)e a gyakorlatban alig van benne 
köszönet. A báttaszék—dombovári vónal nincsen 
ugy építve, hogy elbírná a nagy forgalmat. A 
vonatok húsz kilométer sebességgel is alig jár-
hatnak a rozoga pályán és még nagyon sok 
időbe és pénzbe fog kerülni a vonal elsőrangu-
sitása. A munkálatok folynak, a tervezet sze-
rint a vonal újjáépítése 1911 őszére be lenne 
fejezve, de ez még több mint nagyon kétséges. 
Uj alagutakat épitenek, hatalmas töltéseket 
emeinek, amelyek mind sok időbe kerülnek. És 
nagyon jellemző vicinális építkezéseinkre, hogy 
az uj \-onal nyomjelzése lényegesen eltér a vi-
cinálisétól. Ami bizonyára nem annak a jele, 
hogy a vicinális a helyi technikai kívánalmak-
nak megfelelően lett építve. Addig is, arnig az 
uj vonal kiépül, a rozoga pályán bonyolítják le 
óriás nehézségekkel a forgalmat. 

(—) Vidéki pénzintézetek és a íőzstlc. Az 
utóbbi időben mind több vidéki városban 
merült föl az az eszme, hogy tőzsdét alapít-
sanak. E mozgalom folytán mindinkább nyer 
aktualitásban a vidéki péna intézeteknek a 
tőzsdeüzletekben való részvételének kérdése. 
Erről a fontos kérdésről a tőzsdeüzlet egyik 
alapos szakembere, Berger Mór, a Mercur 
váltóüzlet részvénytársaság aligazgatója junius 
14-én, a Pénzintézetek országos szövetsége 
győri körzetének alakuló-ülésén előadást fog 
tartani. 

(—) Vásár ta r íAsok. A kereskedelemügyi mi-
niszter — mint a Magyar Tudósító jelenti — 
megengedte, hogy a Krassó-Szörény vármegye 
területéhez tartozó Kákova községben a folyó 
évi junius hó 1-ére eső hetivásár ez évben 
kivételesen folyó évi junius hó 2-án tartassék 
meg. Továbbá, hogy a Temes vármegye területé-
hez tartozó Detta községben a folyó évi junius 
hó l-re eső hetivásár ez évben kivételesen 
folyó évi junius hó 2-án, csütörtökön tartassék 
meg, hogy a Baranya vármegye területéhez 
tartozó Pécsvárad községben a folyó évi május 
hó 12-rc esett, de elmaradt országos vásár 
helyett, folyó évi junius hó 20-án pótvásár tar-
tassék, hogy a Krassó-Szörény vármegye terü-
letéhez tartozó Bozovics községben a folyó évi 
május hó 81-re eső hetivásár ez évben kivéte-
lesen folyó évi május hó 30-án tartassák meg. 

A bíKlíajíesíi fjato«№ííti?jssde. 
KészSrtiOaM. 20—30 fillérrel olcsóbb áron 12,000 mm-

buza keriilt forgalomba. Rozs. zab 20 fillérről olcsóbb, 
tengeri változatlan, árpa üzlöttelen. 

Eladatott : 
Buza Tiszavidéki : 100 mm. 77 k. 23,— K, felső. 
Fehértnegvei : 170 mm. 77 k. 23.10 K, 50 mm. 77 

k. 23.10 K, 300 mm. 76 k. 23,— K. 
FelsSmagyarországi : 150 mm. 79 k. 23.30 K. 
Román : 3900 mm. 76.8 k. 23.15 K, 1200 mm. 79 k. 

23.15 K. 
Mind három hónapra : 
Rozs : 150 mm. 15.50 K, 200 mm. l.:'\ A, 120 mm. 

15.55 K. 
Tengori : 400 mm. 11.10 K, ab Bpost, 100 mm. 

11.20 K, ab Bpest, 100 mm. 11.20 K. 
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Készpénzfizetés melleit 
•H. il. r. 

Buza kilós Ara 100 kg. kilós Ars 100 ksf.\ 
Tiszavidéki 76 — — 79 24.90 2&.SCP 

» 77 24.60 24.80 80 25.25 $5.45 
n 78 24.80 25,— 81 ¿»X AM —i. Jí-w 

Fehérmegyéi 76 24.10 24.40 79 ¿470 
ji 77 24.45 24.70 80 25.10 25.30 
ti 78 24.60 24.80 81 — — 

pestvidék' 76 — . — 79 24.70 2ö!l0 
» 77 2345 24.70 80 25.10 25.30 
JÍ 78 24.60 24.90 81 — . — 

bánsági 76 — . — 79 24.80 25.10 
77 24.50 24.75 80 — . — — . — 

» 78 24.70 24.95 81 — , — 

bácskai 76 24.10 24.45 79 24.90 25.20 
n 77 24.55 2180 80 — . — — . — 

J, 78 24.75 25,— 81 — . — — , — 

szerbiai 77 — . — — . — 79 — . . — —'-.<— 

romániai 78 — . — — . — 80 35.50 2&60 
Rozs elsőrendű 17,— 17.25 
Rozs kozépminőséxü 16.60 16.90 
Arisa takarmányára elsőrendű 12.60 12.70 
Árpa takarmányára másodrendű 12.30 là,50 
Zab olrőrendü 15.-=» 15.40 
Zab középminoségii 14,30 14.70 
Tengeri, magyar 11.90 12.50 

HaiárídSüzlet. A határidSüzlét írártyfcata lanyha. 
Októberi buza 19.52—19.18—19.54. Májusi buza 

12.82—12.32—12.82. Októberi rozs 14.96—14.70—15,04. 
Októberi zab 12.78—12.78—12.88. Májusi tengeri 
10.90—10.78—10.96. Jul inéi tengeri 10.98-* 10.08—11,12. 

Délután fél két érakor zárulnak: Októberi bfea 
19.18—19.20. Októberi rozs 14.70—14.72. Októberi zab 
12.86—12.88. Októberi zab 13.64—13,60. Júliusi tengeri 
11.06—11.18. 

A budapesti értéktőzsde. 
ElCtözsde. A mai elötfSzsdo szilárd alapirányzat mel-

lett csendes volt. A vezető értékek árfolyamai alig 
változtak. A helyi piacon az értékek magasabban ke-
rültek forgalomba. A járadékpiac csendes volt. Köt-
tettek : Osztrák hitelrészvény 663.50— 604.50. Magtar 
hitelrészvény 832.25—833.25. Magyar jelzáloghitelhank 
II. kib. 486.50—487.—. Kereskedelmi részvény 760. 
761.—. Kereskedelmi bank 3765. Magyar koronajára-
dék 92.15—92.20. Közúti vasút 719. 720.50. Városi 
villamos vasút 392.50—394,— István 430. 432.50. 
Aszfalt 210.—. Gumi 461.50—462.50. Vasúti forg. 465,— 
Kőbányai polg. serf. 470.—. Adria 162.—. 

Dsii tfizsae. Délben az irányzat külföldi btizditás 
hiányában nyugodt volt. A forgalomba került értékek 
árfolyamai alig változtak és osendes irányzattal zá-
rultak. Köttottek : Osztrák hitelrészvény 663.50. Ma-
gyar hitelrészvény 832.75—832.—. Magyar leszámitoló-
és pénzváltóbank 568.50. Magyar jelzáloghitelbank II. 
kib. 486.25—486,— Osztrák-magyar államvasút 755.50. 
Déli vasút 121.—. Kerosk. részv. 760.— Magyar ko-
ronajáradék 92.15. Közúti vasút 719.— Városi villa-
mos 392.50—391.50. Újlaki 391.—. Adria 462.50. Polg. 
serf. 468.—. Ker. bank 3770.— Bpesti tkpt. 450.—. 
Magyar vili. 428.50—426,— Aszfalt 211,— Adria 462,— 
Salgótarjáni 644,— Izzólámpa részv. 222.— (uj), 229.— 
Vasúti forg. 466,— 

Sz utóíőzsdén csupán Magyar hitelben volt forgalom 
változatlan árak mellett. Köttettek: Osztrák hitel-
részivény 663.50. Magyar hitelrészvény 833.26. Városi 
villamos vasút 391.—. 

A bécsi értéktőzsde. 
Bécs, május 21. (II. Előtőzsde.) Osztr. hitelint, részv. 

663.75. Angol osztr. bankrészv. 311.50. Magyar hitelb-
részv. 833.—. 20 frankos 19.12. Osztr.-ma^yar állam-
vasút 756,— Déli vasút 120.75. Union-Bank 600.50. 
4 száz. magyar aranyjáradék 113.60. Osztrák korona-
járadék 94.25. Magyar koronajáradék 92.20. Márka-
bankjegy 117.57. Alpesi bányarészv. 721.25. Rima-
murányi 675.25. Orosz járadék 103.65. Irányzat: Csendes 
szilárd alapirányzat mellett. Helyi és török értékek 
magasabbak. 

Felelős szerkesztő: Róna Lajos. 
Lapkiadó-tulajdonos: 

Dálmagyarnrszág hírlap- és nyamdat/állalat részvénytársaság. 

Nyomatott Szegeden a Délmagyaromág hírlap-
és nyomdavállalat részvénytársaság körforgógépén. 

lílfOIK, LEMEZEK, Ml H IIPÍPMOI ffimitt t 
W * * * ZSEBLÁMPÁK oyâri nagy rnhtöra 

f f ! JÛÏSEF Szeged. 
pglőíiSániIor-s.-uí és KönyöK-u. sarok. (Ylllomos mBgolIA). 
1 Imperátor 1 Irt 50 kr, 3 drb * Irt. « drt> 7 Irt 50 kr, II d;h 1» Irt, == 1 syujtéM 30 fillér. 
SUrjííi Ingyen Kőpss Ér]ïjïtM ;: M e M t k kERStetnak. 
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poloska-, moly-, sváb- és ruszni-irtó gázfejlesztő anyag. A legbiztosabb féregirtási 
módszer. Postacsomag " D a f l f ¿ m i f f n l f ö r V ' G a r a n c i a mellett vállaljuk pat-
utánvét tel 5 korona. » d l l v a l i y i V U H Í I Cl kányok gyökeres kiirtását, — 
Patkány-kolera vegyi szerünkkel, amely bacillust termel és ha egy is evett belőle, 
akkor a többi is elhullik tőle. Megrendelhető 6 kilogrammos csomagokban 12 koronáért, 
utánvét mellett. Használati utasítás ingyen. 

VEGYÉSZETI LABORATÓRIUM BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS-UTCA ?4-)6. SZ, 
•... Kérjük oimi hirdetésre hivatkozni, mely esetben Bt ezizalók engedményt edunk... 
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