
1911 január 1 DÉLMAGYARORSZÁG 9 

zolódott az is, hogy Szalma nem éjjeli szállás 
végett tért be a tanyára. Már két héttel ezelőtt 
járt ott, mert hallotta, hogy a gazda teheneket 
és borjukat adott el, meg akarta tudni, hogy a 
pénz a háznál van-e. Azt is elmondta a rabló-
gyilkos, hogy miért követte el a rablogyilkos-
ságot. Szerelmes volt egy leányba, aki azonban 
addig nem akart hozzámenni, amig a legény a 
maga számára tisztességes ruhát nem vásárol. 
Állítólag Szalma ezért keseredett el annyira, 
hogy pénzért gyilkolt. 

Szalma csak nemrégen szabadult ki a váci 
fegyházból, ahol ugyaucsak rablógyilkosság 
miatt hót esztendeig ült. De olyan jól viselke-
dett, hogy a fegyházigazgatóság javaslatára az 
igazságügyminiszter másfél évvel ezelőt fölté-
telesen szabadlábra helyezte. 

Szalmának azonban eszeágában sem volt 
megjavulni. Kisszabadulása után munkátlanul 
töltötte a napokat. Sőt ujabb gaztettek tervei 
foglalkoztatták. A fegyházban sok raffinériát 
tanult a vén gonosztevőktől. Mielőtt a makói 
rablógyilkosságot elkövette, a csizmájáról le-
törte a szöges patkót, sőt a csizmasarkából is 
egy darabot, hogy minden nyomot eltüntessen. 

Cinikus hidegvérrel vallotta be, hogy miután 
a gyilkosságot ós a rablást elkövette, még 
egyszer visszament megnézni, van-e még élet 
Juhos Györgyben. 

— Ha lett vóna még benne, addig ütöm, mig 
kiadja a páráját — vallotta a gonosztevő. 

Szalma vallomása oly torlielő, hogy akasztó-
fára, vagy életfogytig tartó fegyházra itélik. 

§ A szegccli iábia iuaii<látum-vizsgsilata. 
Megírtuk, hogy a Kúria három mandátum vizs-
gálatával bizta meg a szegedi királyi Ítélőtáblát. 
A szabadkai II. kerület mandátumának vizsgá-
latát Molnár Elemér táblabiró már be is fe-
jezte és most terjeszti föl a Kúriához. Ekként 
két mandátum vizsgálata van még hátra az 
egyik Szulrély Lipót bácsalmási, a másik Konyo-
vics Dávid zombori képviselő mandátuma. E két 
mandátum vizsgálatát Orosz Pál táblabiró ve-
zeti, aki holnap, kedden kezdi meg a bács-
almási mandátum ügyében a beidézett tanuk 
kihallgatását. Annyi a tanú, hogy a kihallgatá-
sok január huszonharmadikáig is eltartanak. 
Azután kerül csak sorra a zombori mandátum, 
amelynek ügyében a tanuk kihallgatása február 
hetedikétől május tizennyolcadikáig fog tartani. 
Szutrély mandátuma ügyében háromszáz, Ko-
nyovicsében pedig kétezerkél tanút kell kihall-
gatni. Óriási munkát ad ez a kiküldött tábla-
bírónak. Amellett még fölötte unalmasak is 
lesznek a tanúkihallgatások, mert agyszólván 
csak egyetlen kérdés körül forog az egész és 
az, hogy történt valamilyen uton-módon veszte-
getés vagy sem ? 

§ Habár, Apponyi, Amirássy és Darányi 
pöre. A budapesti büntetőtörvónyszék esküdt-
birósága január tizenhatodik és tizenhetedik 
napjaira tűzte ki Habár Mihály ellen Appouyi 
Albert gróf, Andrássy Gyula gróf és Darányi 
Ignác által indított rágalmazást sajtópöröknek 
főtárgyalását. A főtárgyaláson ismét Baloghy 
György dr fog elnökölni. A vádhatóságot Selley 
Barnabás dr főügyészi helyettes képviseli. 
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Klay- (D-olco ilMió-palflla. 
Ma, kedden, január 3-án: 

Luganói tó (látványos). 
Német hadiflotta (látványos). 
Jancsi, mint utazó (komikus). 
Hipnózis (humoros). 
A serleg (dráma, szines). 
Gyorslábú Achilles (komikus). 
Leányvásár. 
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N e w y o r k - k á v é h á z . 
r M C S O R i ~ ] 

Szombaton és 
vasárnap két 
előadás. :: 

Kitűnő = 
cigányzene. 

ftz oroízlánvndászat, természetes. — A kerekes korcsolya, 
humor. — A tábori tánc, humor. — A kastéiy oruosa, 
dráma. — A Köuérsk versenye, humor. — Az ördög 

mu aí, humor. — A gyilkos, nagyhatású dráma. 

He t enkén t n é g y s z e r u j m ű s o r s V a s á r n a p , hét-
f ő n , s z e r d á n és s z o m b a t o n . 

Hideg buftol. S z i v e s p á r t f o g á s t k é r 

Palkóvits Andor, Newyork-káués. 

A szegedi paprika-kereskedelem jelene és 

jöuöje. 

Elmondja: Fisclier Aladár, 

a Szegedi Termény és Áruforgalmi r.-t igazgatója. 

A szegedi paprika üzlet helyzete és az árak 
alakulása a most elmúlt évben, a többi fűszer-
es élelmi cikkekkel ellenkező irányban haladt, 
mert mig az összes hüvelyesek és vetemények 
magas árak mellett találtak elhelyezést, addig 
a szegedi paprika, az 1910. évi rosszabb ter-
méssel szemben árnivóját fentartani nem tudta. 
Ennek az abszurd helyzetnek okai sem a ke-
reslet, sem pedig a tulerösen forcirozott kíná-
latban keresendő, hanem egyedül és kizárólag 
abban, hogy mig a magyar kormányok mind-
egyike, dédelgetett kedvencét az „agráriusokat" 
el tudta szigetelni a rettentően és aránytala-
nul felcsigázott védvámmal, termékeink értéke-
sítése terén, addig a kis termelőket, mert a 
paprika termeléssel mindezideig csak kisebb 
íiltetvónyesek foglalkoztak — teljesen ki van-
nak szolgáltatva, a külföldről beözönlő, alantas 
minőségű, paradicsomszerü paprika import nyo-
másának. Tájékozásul, összehasonlítás kedvéért 
táblázatban bemutatom az 1909. évi és az 1910. 
évi átlagos paprikaárakat és ezekből világosan 
kitűnik, hogy a magyar áru devalvációját, 
egyedül és kizárólag, a külföldről mindig na-
gyobb és nagyobb mértékben beözönlő úgyne-
vezett „spanyol piment" okozza. 

11)09. évi jó közép termés árai 
1910. félközép 
termés árai 

Édesnemes minőségek 260—300 K 210—250 K 
Rózsa „ „ 150—180 „ 110—140 „ 
Közép „ „ 100—130 „ 60—90 „ 

az itt bemutatott táblázat a leghűbben tükrözi 
vissza az import hatását,melynek a termelés és 
a piac érdekében mindenképen elejét kell venni. 
Elejét kel! venni egyrészt termelőink miatt, 
kik a külföldről beözönlő „ellenség" hatása 
alatt ma már a paprika termeléssel nem foglal-
koznak oly intenzív módon, mint annakelőtte, 
de nem foglalkozliatik ma már még abban az 
arányban sem, mint azt a kereslet megkívánja, 
mert nem akarja magát verejtékkel szerzett 
munkájánál az értékesítésnél — nagyobbszerii 
meglepetésnek, — melyben ige.i gyakran volt 
része kitenni. De nagy előnyére lenne a véd-
vám ezen cikkre már azért is, mert ily módon 
a külföldi import megszűnne ós igy az ország 
teljes szükségletét, kizáróiag magyar termék-
kel látná el, ami viszont a termelés erős foko-
zását is vonná maga után. De e védvámos in-
tézkedéssel még egy igen fontos célt is szol-
gálnánk, nevezetesen elejét lehetne venni egy-
szer s mindenkorra azon számos visszaélés-
nek, mely a paprika üzlet terén napról-
napra előfordul ós mik csak arra jók, hogy a 
szépen indult paprikakereskedelmet befelé ós 
kifelé is diszkreditálja. A szegedi kereskedelmi 
és iparkamarához beadott idei jelentésemben 
utaltam ezen körülményre ós kórtom, hasson tel-
jes erejével a földmivelési kormánynál oda, 
hogy az eddig érvényben volt vámot három-
szorosára omelje föl. A mai vám negyvennyolc 
korona száz kilogrammonként és igy a fölemelt 
tétel száznegyvennégy korona volna, jöjjön be 
az ország bármelyik részén is az áru. Termé-
szetesen ezen intézkedés csakis az osztrák kor-
mány egyöntetű eljárásával volna lehetséges és 
keresztülvihető, mely intézkedésnek azonban 
semmiféle akadálya nincsen. A mai negyennyolc 
korona vám nem elegendő arra, hogy a magyar 
kistermelöknek védelmet nyújtson, annál ke-
vésbé, mert a külföldi paprikák elkészítése 
sokkal csekélyebb költséggol jár, mint a ná-

lunk szükséges készítés. Ugyanis a spanyol, 
paradicsomszerü paprikahüvely semmiféle erős 
izeket nem tartalmaz s igy csupán a csuma 
(szár) eltávolitása után, maggal együtt meg 
lesz őrölve, ennélfogva annak előállítása semmi-
féle komplikáltabb kézi erőt nem igényel és 
igy természetszerűleg már e részben is a mi 
készítményeinkkel szemben, ár tekintetében 
nagy előnyben van. Azonkivül a külföldi paprika 
az őrlés alkalmával egy olajos fest ékszerű 
anyaggal lesz preparálva, ami által a paprika 
egy szép, pirosbordó szint nyer, igy az áru 
szemre elég tetszetős, mert hisz a paprika 
értékesítésénél jórészt a szin játsza a főszere-
pet, kereskedőknél, kik a minőséget is ei tud-
ják bírálni, ez a szempont csak a minőségek 
osztályozásánál lehet mérvadó. 

Egészen másképp áll a helyzet a szegedi 
hüvelyespaprika foglalkozásánál A magyar hü-
velyespaprikának meg van a természetes jó 
zamatja és szép, tetszetős szine, tehát nem 
mesterséges uton lesz a szin megadva, amely 
utóbbi eljárás még azzal a hátránynyal is jár, 
hogy az őrlemény megavasodását nagyban elő-
segíti. 

(Folytatjuk.) 

(—) A külterületi utak. A Szeged város 
külterületén levő müutakra szükséges kavicsot 
a hatóság mindig késedelmesen szerezte be s 
a föntartási munkák e miatt hiányosak voltak. 
A városi mérnökség erre való tekintettel már 
most, az óv legelején, előterjesztést tett a 
tanácsnak, hogy a tanyai müulak íöntartására 
szükséges kavics szállítási vállalatára most 
tartsa meg az árlejtést s a vállalatot három 
évre biztositsa. A mérnökség ezzel elejét akarja 
venui annak, hogy az útépítésben f'nnakadás 
no forduljon elő. 

(—) Vásár Kisteleken. A kisteleki országos 
vásár január hetedikén ós nyolcadikán lesz, 
még pedig baromfi-, sertés- és juhvásár, hete-
dikén, állat- és kirakodóvásár nyolcadikán. 
Minden állat fölhajtható. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 

K. E . Mi is észrevettük, hogy egyik lap-
társunk Molnár Ferenc hívatlan prókátorának 
csapott föl. Nem törődünk vele. Amit mi irtunk, 
az helyén való és Ízléses volt, amit az az ifjú 
kollégánk tesz, az az apostol és erkölcsbiró 
silány játszása hívatlanul és ok nélkül. Bizo-
nyára fölszeretne tűnni vagy egy nyilatkozatot 
akarna közzétenni a nevével. Szegény Molnár 
és szegény magyar irodalom, állítólagos vé-
delmük érdekében jelennek meg laptársunk 
liasábjaiu ilyen sorok:,A cáfolat mellett konsta-
tálnunk kell, hogy Molnár-pletykák, igaz, név 
nélkül, de mégis Az Újság egy közleménye bátorí-
totta rá egy nagyváradi, szegedi és más vidéki 
lapokat. Másrészt a tényállást nem lehet cáfo-
latokkal megállapítani, bármily energikusoA: is. 
Ni azt a momentumot (?) tartjuk a legfontosabb-
nak s ezt újra kiemeljük, hogy minél igazabbak 
azok a híresztelések, annál úribb kötelessége 
lett volna a sajtónak ^Molnár Ferencre való 
tekintettel hallgatni." Ó, ó. 

Felelős szerkesztő P á s z t o r J ó z s e f 
Lapkiadó-tulajdonos a D é l m a g y a r o r s z á g hirlap- és 

nyomdavál la lat 

Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomda-
vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.) 

Iskolai hegedűk 
kitűnő hanggal. Kaphatók: 3, ó, 5, 6, 8, 10 forint írt cs 
feleli 1). Hangverseny-hegedűk 20 forinttói fe';,8'n. 
Iskolai és Viarnif íni i inink Suxea w n r k n f t é« x ' l -
templomi ""UllUlllUtlSUA kedvelői imnUs*e, nk. '•> •• 

.etíobrrnUaiSbem* Uj szerkezetű cincál 1101 
legkiválóbb hangtartó szerkezettel, pedál nélkül .'10 forinttól 

ho forinttó'ibeljebb. Fonográf és Gramofon M : 
legjutányosabb árakon. Hengerek és lemezek a vl i . ; , j ietl-
h l r c s e b b m ű v é s z e i n e k (elvételeivel . Das raktár kiváló 
gyártmánya nj cs átjátszott zongorák és pla,nluőkl»a.u. 
Régi zongorák és egyéb hangszórók ujakra becseréltetnek. 
Zongora kölcsönző intézet. Teljes zenekarok íelozo-
rclése kedvező leltételek mellett. Tornászat! és községi dobok 

dus választékban. 

Sternberg Ármin és Testvére 
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Képes árjegvzéket (minden cikkről külön) ingyen küldünk, csak 
meg kell írni, liogy miféle hangszerről kívántatik az árjegyzék 


