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— Uj paprikaszövetkezet Szegeden. Va-
sárnap délután az Alsóvárosi Njépkörben a 
szegedi paprikatermelők egy része a szegedi 
termelők érdekeinek megóvása céljából ösz-
>ze.iövetelt tartott, Nag-el Manó nyugalmazott 
ezredes fdjtegette a szövetkezet szükségsségét, 
mivel szerinte a termelők legfontosabb érde-
ke az, bogy a köZivotitőket Kikupüsaljiák a pap-
rikakereskedelem bői. Ha ez megtörténik, ugy 
a szegedi elsőrendű paprika helyett nem' fog-
nak a bizományosok másodrendű paprikát, 
szállíthatni. A kérdés „alapos" megvitatása 
után a jelenlevő termelők kimondották, hogy 
megalakítják az Első Szegedi Paprikatermelő 
és Értékesítő Szövetkezetet Hattagú bizott-
ságot választottak az alapszabályok kidolgo-
zására és az alakuló közgyűlés mielőbbi ösz-
szehivására. A részvények alapárát 300 koro-
nában állapították meg. Az értekezlet, után 
Szikii Mihály ny. gazdasági akadémiai igaz-
gató tar tot t érdekes és értékes előadást a he-
lyes paprikatermelésről, majd a nyolcadik ha-
dikőlcsön jegyzésére buzdította a hallgatósá-
got. Hamarosan jelentős összeget jegyeztek 
» paprikatermelők a liadikölcsönre. •— Ebben 
az ügyben a Paprika Készáru Bizományosok 
Részvénytársasága a következő nyilatkoza-
tot teszi: 

A (Friss Hirek keddi számában „Szövet-
kezetet alakítanak a paprikatermelők" eim 
alatt megjelent tudósítás Nagel Manó ur egy 
nyilatkozatát reprodukálja, amelyet megjegy-
zés nélkül nem hagyhatunk. A nyilatkozat 
szerint a paprikabizományosok elsőrendű 
paprika helyett másodrendűt .szállítanak, az 
elsőrendű paprikát pedig a termelőknek má-
sodrendű gyanánt fizetik ki. 

Ez a vád, amely valósága esetén súlyos 
elbírálás alá esnék, nemcsak alaptalan, de 
minden hozzáértés és értelem nélkül való is. 

A paprika osztályozását és árának megál-
Japitását nem a bizományosok, hanem a ható-
sági vegyvizsgálata állomás teíjesití, amely-
nek eljárása hatósági cselekmény, amelyet el-
bírálni vagy felülvizsgálni a bizományosok-
nak nem áll módjukban. 

Minthogy pedig Nagel úrról fel nem téte-
lezhető, hogy a hatósági vegyvizsgálati ál-
lomás eljárását bírálni s azt megbízhatatlan-
nak deklarálni kívánta, ennélfogva azt kell 
megállapítanánk, hogy sem Angol ur, sem 
szövetkező társai nem voltak tisztában azzal 
a kérdéssel, amellyel ülésükön foglalkoztak 
és amelyről az emiitett alaptalan gyanúsítás 
szárnyra kelt. 

Paprika Készáru Bizomihcyosnk 
RészvénAtáriasága. 

— Óriási sikerrel zajlott le a Belváros 
Kabaré hétfői bemutató^. HSj darabok, ujj 
szólók szerepeltek a miisoron és u j tag is mu-
tatkozott be Viola Gáza, a Royal-Orfeum ne-
ves komikája személyében. Viola Gizát. nem 
kell a szegedi közönség előtt dicsérnünk, hi-
szen ahányszor még Szegeden vendégszerepelt, 
mindig meghódította a , közönséget. Arnyait 
és Hunyadit ismét nem akarta a közönség' a 
színpadról leengedni, de tetszettek a társulat 
többi tagjai is, a Li Heti-duett, ,F orrai, Vi-
sontai Irén, Lorreine Nusi és Vámbéri Ma-

riska. akik uj magánszámokkal szerepeltek. A 
darabok közül különösen A hajóskapitány tet-
szett. Viola-és Árnyai duettje pedig valóság-
gal frappirozta a közönséget. Ez a műsor még 
csak két napig kerül szinre. Jegyek napköz-
ben a Pető-féle tőzsdében válthatók. Az elő-
adást kedvezőtlen időben a Tiszában tart ják 
meg. 

— Gyerm«kstrand. 
Szeged megértő társadalma előtt, nem 

kell sok szóval felhívni a figyelmet és a 
nemesszivü támogatást a Délmaoifarország 
gycnnekstrandl-akciója érdekében. Valósát 
gos bűn lenne elvonni a szegény, gyönge 
gyermekeket a szegedi gyermekstrand gyó-
gyító áldástól. Minden gyermeknek lehe-
tővé kell tenni, hogy a Tiszapart napsuga-
ras homokján erősödjék és üdüljön. Ma a 
gyermekmentés nemcsak emberbaráti cse-
lekedet, hanem a nemzet jövője iránti nagy 
kötelesség. A szegedi társadalom szívesen 
tesz eleget ennek a kötelességnek, Megismé-
teljük kérésünket: jó szívvel szánt további 
adományokat kérünk a legszebb és leggaz-
dagabban kamatozó célra: a jövő nemzedék 
megmentésére. 'Eddig a következők adakoz-
tak: 

Ottovay Károlyné , JOO 
litadó Ödönné 50 

özv. Eiseker Árminná 15 
Hubaesek Gizella 3 

Összesen 168 K. 
— Adományok. A Szegedi Zsidó Árvaegylet 

elnöksége ezúton is köszönetét fejezi ki a 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnak 50 koro-
nás, a. Szegedi Általános Hitelbanknak 50 ko-
ronás, a Szegedi. Kereskedelmi Banknak 25 
koronás és a Dorozsmai Takarékpénztárnak 
25 koronás adományáért. 
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Kedden 

Nagy sláger miisor 

Nagy dráma 4 felvonásban 

Szombaton és vasárnap este 
9 órakor 

Köváry Gyula, Kovács Lily 
Magyari Lajos Takács Ily 

Patai Leó 
vendég fellépte. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Rendes helyárak. 

— Pintér—Parlagi estélye iránt, melyet 
kitűnő változatos programmal ma, holnap és 
holnapután tartanak meg a Hági-kertben kü-
lön e célra épített színpadon, a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánul meg, s minden jel arra 
mutat, hogy itt is, mint mindenütt, ahol a, 
kis gárda megfordult, zsúfolt házak fogják 
végigtapsolni a változatos, uri leányoknak 
való fehér programmot, Különösen nagy si-
kerre számithat a Szegedi piac. a Két könny-
csepp és Ilyenek vagytdk ti asszonyok! ap-
róságok. Az estély kezdete esti 9 órakor. Je-
gyek előre válthatók a Hági-kertben. 

— Mozgó könyvkereskedéseket létesíte-
nek Szegeden. Két fővárosi ujságvalialat bi-
zományosai: Szalay Antal és Kertész An-
dor ugy a főkapitányi hivataltól, mint a ta-
nácstól engedélyt kértek arra, hogy iSzeged 
forgalmasabb utcáin könyveket és lapokat, 
árusíthassanak. Szalay Antal a Széchenyh-
téren levő Aigner-féle üzlet és a Tisza-kávé-
ház előtt kézi tolókocsikban árusdftatná a 
könyveket és hírlapokat, mig Kertész Andor 
a két vasut-állomás előtt és a város nyolc for-
galmasabb helyén, e célra készült asztalokon. 
Szalay kérelmét a főkapitányi hivatal telje-
síthetőnek véleményezte, mig Kertész szá-
mára. csak hat árusító hely kijelölését java-
solja. A tanács az árusító kocsik és asztalok 
rajzát kívánja látni, mielőtt a kérvény ügyé-
ljen határozna. Ha az asztalokat és kocsikat 
megfelelőieknek találja és ha a kérvényezők 
az előirt területhasználati dijat megfizetik, a 
tanács megadja az engedélyt 'a mozgókönyv-
kereskedések • létesítésére, 

— A város telefondíjai. A telefondijszabás 
felemelésével a város jelentékenyen többet 
tizet a telefonhasználatért, mint ezelőtt. A 
hétfői tanácsülésen ugyanis Taschler Endre 
főjegyző bejelentette, hogy évente. 36 ezer ko-
ronát fog a város fizetni az eddigi telefonál-
lomások után. Ebben az összegben nem foglal-
tatik benne az interurbán beszélgetés. A te-
lefondijak egy részét megtéríti a közélelme-
zési hivatal. Még busz telefonállomásra len-
ne szüksége a városnak, hogy ,a folyton foko-
zódó igények .kielégítésre találjanak és ez ve-
tette fel az eszmét, hogy nem lenne-e célsze-
rű egy városi 'telefonközpont létesítése, ami 
a háború alatt természetesen nem valósulhat 
meg. 

— Zsebtolvajlás az állomáson. Szombaton 
éjjel Gróf Sándor közgyám >Budepestre akart 
utazni. Már elhelyezkedett a vonaton, ami-
kor észrevette, hogy 7 darab ezer koronást, 
200 korona aprópép zt és arcképes igazolvá-
nyát tartalmazó barna bőrtárcáját belső zse-
béből kilopták. A rendőrség megindította a 
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ui gyermek problémájának 
drámai feldolgozása. 

Előadások d, u. 5, 7 ej, y órakor. Jegyek előre-
válthatok d. u. 3 órától kezdve. 


