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A paprikakereskedelem. 

(Saját tudósítónktól.) Bá ró Kürthy La-

jos, a% Országos iKötólelonezéii Hivatal el-

nöke orszáigos ératefcezltetertí hívott össze a 

paprikaiforgailom ügyében. 'Az értekezleten a 

város képviseletében dr. tSomogyi Szilveszter 

polgármester, a kereskedelmi és iparkamara 

részéről Weiner Miksa alelnök jelenik meg. 

Az országos értekezletet .január 30-án tartják 

meg, ! 

.Ebben az ügyben a szegedi érdekelteik 

vasárnap a Lloydban összejövetelt tartot-

tak, hogy a. szegedi kereskedelem érdekeit a 

paprikaiforgakan szabályozásával szemben 

megvédjék. Az összejövetelem megállapitot-

ták, hogy ia paprika árénak makszimálása 

ez idő szerint veszedelmet jelentene a szegedi 

kereskedelemre, mert milliós veszteségük súj-

tanák a szegedi piacot. Emellett a paprika-

f-origalom csökkenése valutánkra is rossz ha-

tással lenne, mert tudvalévőleg a paprika-

kivitel, amely évemlkint negyven millió már-

kára rag, megjavítja valutánkat. A kereske-

dőik utalnak arra is, hogy a paprika roem 

elsőrendű szükségleti cikk. 

A szegedi paprika kereskedők, malmo-

sok és termelők mindezeket néhány héttel 

ezelőtt már egy beadványban kifejtették 

báró iKürtihy előtt akikor, amidőn a paprika 

árának makszimálása először felmerült. 

A keddi értekezletem -a szegedi érdek-

képviseletek amellett foglalnak állást, liogj 

a paprika árét csak a jövő termésre makszi-

málják, mert a mostani viszonyok között az 

ármegaUapifás érzeten yen sújtaná a keres-

/ceuomiet. 

— idój«rás. Hideg, jobbára csapadékos 
idő várható. i 

KnucxiwZIS: Változás nem várható. 

Déli nomevfiekleti: — ó.l fok Celsius. 

— iMiogauta Uusiycuötu Feíüi-

iranu ikunijumi. oeeauoi jcíwuuív : rvanny auaiy 

a nemet nagyiiomauiszauasrol való Hazatéré-

sé Közéén zo-iKan este Ket öraig tartó iaio-

gaíast tett ttostyen ruraonen terumand bol-

gár királynál, uz aticaromm^ ataata rerm-

nandnak az osztrák-magyar marsallöotot. 

Károly király Pöstyenbe való érkezese után 

Lubkowitz küetiívo herceg íöszárnysegéd kí-

séretében autón a szállóba ment, ahoi Fer-

üinand király magyar huszárezredének 

egyenruhájában fogatna. A íogaaas utan, a 

mely nagyon szívélyes volt, Ferdinánd ki-

rály lakosztályában teát szolgáltak fel. A 

két király az udvari vonat elindulásáig élénk 

beszélgetést folytatott. Búcsúzáskor több-

ször megölelték egymást. Károly király ez-

után folytatta útját Bécsbe, elindulása előtt 

azonban beirta nevét a szálló vendégköny-

vébe, 

— Királyi kihallgatások. Bécsből jelentik: 

A király hétfőn délelőtt Badenből ide érke-

zett és egyenesen a Hofburgba ment. Dél-

után a következő kihallgatások voltak: A 

bécsi tudományegyetem küldöttsége a rektor 

Vezetése alatt, összesen tizenhármán, a bécsi 

technikai főiskola küldöttsége, szintén tizen-

hármán, a prágai német és cseh egyetem és 

a cseh tartományi közigazgatási bizottság 

12—12 taggal járult a király elé, azután 

Prága város tizenkét tagu küldöttsége, a 

bécsi török zsidók egyesületének 7 tagja, 

Istria tartományi közigazgatási bizottságá-

nak 2, Trieszt városának 5 tagu küldött-

sége, Persenbeug és Ybbs nagyközségek 4 

tagja s végül az özvegyek és árvák alapít-

ványának elnöksége. 

— Magyar miniszterek Bécsben. Bécsből 
jelentik a Budapesti Tudósitó-nak: Dr. Te-

leszky János pénzügyminiszter és báró 

Harkányi János kereskedelemügyi minisz-

ter vasárnap reggel Bécsbe érkezett. Velük 

jött dr. Lers Vilmos kereskedelemügyi és 

Ottlik Iván földmivelésügyi államtitkár is. 

4. kereskedelemügyi és a pénzügyminiszter 

egész nap tanácskozott az osztrák pénzügy-

minisztériumban. A tanácskozások esti nyolc 

éráig tartottak. Osztrák részről Úrban ke-

reskedelemügyi miniszter, -SpitzrrriHler pénz-

ügyminiszter, báró Forster vasutügyi mi-

niszter s a szakelőadók vettek részt. 

— Felemelték az Ausztriába való g&bona-
H sertéskivitelt. Bécsből jelentik: Az osztrák 
kormány a kővetkező hivatalos közleményt 
ette közzé: Ilöfer élelmezésügyi miniszter 
udapesti tanácskozása a legteljesebb siker-

rel járt. A magyar kormány Ausztria javára 
. legközelebbi időben ujabb nagyobb meny-
yiségü gabonát fog. átutalni. Egyben a két 
ormány kőzött megegyezés jött létfe az 
\usztriának engedelmezett. -magyar sertés-
ontingens fölemelésére nézve. Jelenleg hó-
"ponkint 17.500 darab magyar sertést visz-

nek ki Ausztriába. 

— Forgalmi nehézségek a villamos vas-

útnál. A közúti villamos vasút fővonalán napok 

éta kevesebb járatok közlekednek és külö-

nösen az állomásokon sokat kell várakozni 

A kocsikra. A forgalom korlátozásának oka 

az, hogy a villamostársaságnak fogytán van 

a szénkészlete, a forgalmi akadályok pedig 

a havazás miatt vannak, mert a rendelke-

zésre álló csekély munkaerővel a 22'kilo-

méteres utvonalat még nem lehetett a hótól 

megtisztítani. Minthogy a villamostársaság 

szénkészlete a legnagyobb takarékosság ese-

tén is csak 8—10 napra elegendő, Rosertfeld 
Nándor igazgató a következő beadvánnyal 

fordult dr. Somogyi Szilveszter polgár-

mesterhez: 

Nagyságos Polgármester ur! Vonatko-

zással a múlt évi december 6-án kelt leve-

lünkre tisztelettel jelentjük, hogy minden 

fáradozásunk, valamint nagyságos Polgár-

mester ur és a méltóságos Főispán ur szives 

támogatásának dacára sem sikerült nekünk 

üzemünk zavartalan föntartásához szüksé-

ges kőszenet biztosítani, ugy hogy készle-

tünk napról-napra fogy. Történtek ugyan 

részünkről szénmegrendelések, de az illető 

szállítók, hivatkozván a vaggonhiányra, va-

lamint a forgalmi zavarokra, vagy nem ké-

pesek, vagy nem akarnak kötelezettségük-

nek megfelelni, ugy, hogy ha időközben szén 

nem érkezik, készletünk legfölebb tiz napig 

tart, amely idő után a forgalmat be kell 

szüntetnünk. Hogy ezt a besziintetési idő-

pontot, azon reményben, hogy időközben 

mégis szén érkeznék, minél továbbra kitol-

hassuk, szükséges a forgalmat ugy az üzem-

idő tartamában, mint a menetek számában 

redukálni, valamint a viszonyokhoz képest 

egyes kevésbhé fontos vagy nélkülözhető 

vonalrészeket (Újszeged, Tisza Lajos-körut) 

a forgalomból kikapcsolni és egyes kevésbbé 

fontos megállóhelyet beszüntetni. Kérjük 

ezen nyomasztó viszonyok által reánk ne-

hezedő kényszerhelyzetre való tekintettel 

bejelentésünket tudomásul venni, vagy a vá-

rosi készletből arra a kritikus időre ben-

nünket kisegíteni, illetve az Országos Szén-

központnál sürgősen odahatni, hogy nekünk 

megfelelő mennyiségben kőszenet (hetenkint 

legalább négy vaggon) ide dirigáljanak. 

Szeged, 1917 január 26. Kiváló tiszte-

lettel Szegedi Közúti Vaspálya r.-t. igazga-
tósága, 

A tanács hétfői ülésén foglalkozott a 

Közíui r.-t. beadványával és Bokor Pál he-

lyettes-polgármester előterjesztésére ugy ha-

tározott, hogy megkeresi a katonai parancs-

nokságot, hogy vegye át a villamos telep 

üzemét. Ezt megelőzőleg azonban a tanács 

megállapittatja, hogy a villamos r.-t. mii-

szaki berendezése megfelei-e a forgalom 

érdekeinek és a szerződés követelményei-

nek. A tanács az ujszegedi közlekedés be-

szüntetéséhez nem járulhat hozzá és nern 

teljesíthette azt a kérelmet sem, hogy addig, 

amig a villamos-társaság a szénközpont ut-

ján a szükséges szénmennyiséget megkapja, 

a város a saját szénkészletébői segitse ki a 

társaságot. Az iizern íentartását azonban 

veszély nem fenyegeti, mert dr. Cicát ék is 
Lajos főispán közbenjárására a .szénközpont 

'géretet tett, hogy a villamostársaság ré-

szére a szükséges szén mennyiséget kiutalja. 

Posenfeld Nándor igazgatót a szénközpont 

erről már levélben értesítette. 

— Klebelsberg államtitkar köszönete. Dr. 

Somogyi Szilveszter polgármester tudvale-

vőleg táviratban üdvözölte gróf Klebelsberg 
Kunó közoktatásügyi államtitkárt valóságos 

belső titkos tanácsosi kinevezése alkalmá-

ból. Gróf Klebelsberg az üdvözlést hétfőn az 

alábbi levélben köszönte meg: Tisztelt Ba-

rátom! Rendkívül jól esett szives megemlé-

kezésed. Jól esett tőled, a kiváló munkatárs-

tól és jól esett a legmagyarabb város pol-

gármesterétől. Meg lehetsz róla győződve, 

hogy a város kulturális ügyeinek ápolását 

mindig kiváló nemzeti érdeknek és köteles-

ségnek fogom tartani, hogy örömem és 

büszkeségem lesz, ha benneteket annak a 

pompás alföldi népnek művelésében támogat-

ihaüak. Adja Isten, hogy mielőbb elérkezzék 

a béke. az uj munkának a korszaka, szép 

..-r veink meg valósításának ideié. Kiváló tisz 

teleitel igaz hived Klebelsberg. 

— Előadás a tőbbtermelésről. A Szabad-

oktatási Egyesület pénteken délután négy 

órai kezdettel a városháza közgyűlési ter-

mében előadást tart. Az első előadó Bizony 
László budapesti közgazdasági író lesz, aki 

„Birtokpolitika és többtermelés" cimen a leg-

aktuálisabb közgazdasági problémát fejte-

geti. A gazdaközönségre különösen nagy-

fontosságú előadás után Baranyái Gyula 

állami polgári iskolai igazgató vetitett ké-

pekkel kisért felolvasást tart a léghajózás-

ról és repülőgépekről. Az előadások közben 

a tanítóképző énekkara szerepel Naszády 
József tanár vezetésével. Belépődíj nincs. 


