
állapotok napról-napra jobban elfajulnak a 
szállítások, utazások körül. Reméljük, liogy 
nem soká tart már ez a csapás sem, hogy 
megszűnnek ezek a torz visszaélések is. 

Nagy bányász-sztrájk 
Amerikában. 

New-York. 400.000 bányász, akik az ame-
rikai bányászszövetség tagjai, sztrájkba léptek. 
Sem a kormány beavatkozása, sem a köz-
vélemény tiltakozása nem tudta elkerülhetővé 
tenni a sztrájkot, amely most, a tél küszöbén, 
majdnem az egész országban megbénítja a 
széntermelést. 

A kormány most nyilt harcban áll a sztráj-
kolók vezéreivel. Palmer generális személyesen 
adta ki a rendeletet, amelynek értelmében a 
sztrájkvezéreknek megtiltják a sztrájkra való 
izgatást és ha ezt mégis megtennék, letartóz-
tatják őket, mert megkísérelték, hogy lehetet-
lenné tegyék az ország szempontjáb61 nagy-
fontosságú nyersanyag termelését. (Le Petit 
Párisién, november 2.) 

KORZO-MOZ1 R.-T. 
Igazgató: VASS SÁNDOR. 
# Telefonszám 11—85. • 
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tanács végrehajtja 
a paprikarendeletet. 

A kormány ragaszkodik a rendelethez. — Titokzatos 
akció a paprikarendelet mellett. — 

léteit, amelyeket maximális áron kell árusi-
taniok. 

Ilyenformán a paprikaügy — ugylátszik — 
egyelőre elintézést nyert. De hogy a rendelettel 
szemben kifejtett szegedi ellenállást odafönn 
sem becsülték le, ahol a paprika-monopóliumot 
— nem tudni minő okokból — mindenáron 
fentartani kívánják, az a körülmény mutatja, 
hogy a módosított rendelet kiadása után is 
Budapesten szükségesnek látták a szegediek 
puhitását. Szerdán délelőtt ugyanis egy auto-
mobil állott meg a városháza előtt, amelyből 
két miniszteri megbízott szállott ki, akik még 
a szerdai nap folyamán módot kerestek arra, 
hogy — egyelőre újságok utján — egy kis 
„hangulatot keltsenek" a vihartkeltő paprika-
rendelet mellett. ,\ 

(Saját tudósítónktól.) A priedrich-kormány 
paprikarendelete tudvalevőleg nagy felzudulást 
váltott ki a szegedi paprikatermelőkből, 
feldolgozókból és« kereskedőkből. A Dél-
magyarország részletesen beszámolt arról a 
két értekezletről, amelyet szeptember 26-ikán 
és október 29-én tartottak a Kereskedelmi és 
Iparkamarában azok az érdekcsoportok, ame-
lyeket a kormány paprikarendelete nagyon 
közelről érint. Az első értekezlet — mint isme-
retes — arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
szembeszáll a kormány rendeletével nemcsak 
azért, mert a rendelet túlságosan alacsonyan 
szabta meg a paprika árát, hanem azon elvi 
okból is, hogy teljesen szabad kezet kívánnak 
a paprikatermelés, feldolgozás és árusítás terén, 
megelégedvén már azokat a béklyókat, ame-
lyeket a háborús rendeletek a termelőkre, a 
feldolgozókra és kereskedőkre vetettek. Az érte-
kezlet olyan értelmű határozatott hozot, hogy 
memorandumban kérik a kormánytól a rendelet 
visszavonását, mely szigorúbb a legszigorúbb 
háborús rendeletnél, egyúttal felkérik a polgár-
mestert is, mint a törvényhatóság fejét, hogy 
tagadja meg a rendelet végrehajtását. 

A második értekezleten az a felfogás dom-
borodott ki, hogy a polgármester nem a hatá-
rozatnak megfelelő felterjesztést intézett a kor-
mányhoz, mert nem tükrözte vissza az értekez-
letnek teljesen elutasító álláspontját a rende-
lettel szemben, hanem alkudozásba bocsátkozott 
a kormánnyal és hajlandónak nyilatkozott ki-
hirdetni és végrehajtani a rendeletet abban az 
esetben, hogy a kormány a csöves paprikára 
10 koronában megállapított maximális árat 20 
koronára emeli fel. Ezzel szemben az értekezlet 
kimondotta, hogy ragaszkodik első határozatá-
hoz, követeli a szabad paprikatermelés és for-
galom visszaállítását és küldöttséget menesz-
tenek a kormányelnökhöz, amely a rendelet 
visszavonását fogja kérni. 

Néhány nappal a második értekezlet után 
érkezett a kormány válasza a polgármester fel-
terjesztésére és egyúttal módosított paprika-
rendelete. A kormány honorálta a polgármester 
kívánságát a maximális ár felemelésére vonat-
kozólag, a csöves paprika árát 10 koronáról 18 
koronára emelte fel és a kereskedőknek kilón-
ként 2 korona hasznot biztosított, ugy hogy az 
őrölt édes nemes paprika 47 koronás árban 
kerülne piacra. Egyebekben fentartja az első 
rendelkezéseket, vagyis zár alá veszi a paprika-
termést és a paprikakivitel monopóliumát a 
Paprika és Gyógynövény kirendeltségre ruházza. 

Nyilvánvaló, hogy a kormány még nem birt 
tudomással a második értekezlet határozatáról, 
amikor a módosított paprikarendeletet kiadta. 
A polgármester felterjesztéséből nem is volt ki-
vehető az a hajthatatlan álláspont, amelyet a 
paprikatermelők, feldolgozók és kereskedők a 
rendelettel szemben elfoglalnak és egyedüli sé-
relemnek az alacsonyan megszabott árakat te-
kintette, amelyet a módosított rendelettel orvo-
solni vélt. Valójában ez a sérelem kisebbik 
része. Az értekezleten a rendelet ellen számos 
olyan aggályt hoztak fel a beváltást és a kivi-
telt illetőleg, ariielyeket a kormány módositott 
rendeletében meg sem kísérelt eloszlatni. 

Közgyűlés nem lévén, a polgármester rend-
kívüli tanácsülés elé vitte a rendeletet, hogy 
az határozzon a végrehajtást illetően. A 
tanács szerdai rendkívüli ülésében foglalkozott 
a rendelettel és elhatározta, hogy a rendeletet 
végrehajtja. Egyszóval zár alá veszik Szegeden 
is a paprikatermést és felveszik a kofák kész-
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szövetek, selymek, barchetok, vász-
nak, zefirek és összes textiláruk leg-
olcsóbban nagy választékban kaphatók 

H Í R E K 
— Az u j főispán. Dr. Vasek — és nem 

Waschek, ahogy tévesen írják — még nem ér-
kezett meg Szegedre, hogy főispáni hivatalát 
elfoglalja s kedden még nem közölte kineve-
zését a hivatalos lap. Dr. Vasek Ernő buda-
pesti ügyvéd s egyizben Szegeden is szerepelt 
mint védő, Karácsonyi lelkész ügyében. Agilis 
tagja volt a keresztényszocialista-pártnak, amig 
az fuzionálva a keresztény nemzeti-párttal, a 
„keresztény egyesülés" pártjába nem olvadt. 
Mikor dr. Lippay György főigazgató a belügy-
minisztériumban átadta dr. Dobay Qyula le-
mondó levelét, állítólag az éppen jelenvolt dr. 
Vasek Ernőnek mindjárt fölkínálták a szegedi 
főispánságot, aki azt elfogadta. Érkezését min-
den napra várják. 

— Román képviselőválasztás Temesvá-
ron. A román kormány rendeletére Temes-
váron november 2-ikán tartották meg az or-
szággyűlési választást. A temesvári százezernyi 
magyar lakosság nem vett részt a szavazásban. 
Mindössze ezerháromszáz szavazatot adtak le. 
Hivatalos jelölt ifjú Krémer József ipartestületi 
elnök és Ádám György román ügyvéd volt. A 
pángermánok Luffert Gézát is kandidálták. A 
két hivatalos jelölt azonos szavazócédulákon 
ezer-ezer, mig a pángermán jelölt csupán 300 
szavazatot kapott. 

— Sikerrel járt a bécsi pénzváltó ex-
pedíció. Nemrégen egy bankigazgatókból és 
néhány kereskedőből álló bizottság rándult fel 
Bécsbe, hogy tizezerkoronás bankjegyeket és a 
még Szegeden levő fehéhátu pénzeket az 
Osztrák-Magyar Bank főintézeténél a forga-
lomba levő kék bankjegyre beváltsák. A szegedi 
bankok részéről Koós Elemér, Bálás Zoltán, 
Fischoff Samu és Glücksthal Lajos bankdirek-
torok, a város részéről dr. Szalay József volt 
főkapitány, a Kereskedelmi és Iparkamara ré-
széről pedig dr. Tonelli Sándor kamarai titkár 
vettek részt az expedícióban. Értesülésünk sze-
rint összesen 41 millió koronát kitevő tizezer-
koronást és fehérhátu pénzt sikerült beváltaniok 
a forgalomban levő osztrák-magyar bankjegyekre, 
tehát ezer-, száz-, ötven-, husz- és tízkoronás 
kékpénzekre. A városnak ebben az összegben 
körülbelül egy millió korona kékpénze van. 
Ugy, hogy a szegedi bankokban és a város 
pénztárában ezidőszerint elegendő kékpénz fek-
szik. Szalay főkapitány Bécsben bevásárlásokat 
is eszközölt a város részére. így géprészeket, 
olajat, jég gyártásához szükséges ammóniát és 
írószereket. Tonelli a likvidáló cs. és kir. közös 
hadügyminisztériumban járt el azoknak a sze-
gedi iparosoknak és kereskedőknek érdekében, 
akik a volt közös hadügyminisztériumnak szál-
lítottak, de még nem kapták meg követeléseiket. 
A bejelentett követeléseket tudomásul vették és 
a követelések kifizetésére az eljárást folyamatba 
tették. A magyar minisztérium bécsi képviselője 
is Ígéretet tett, hogy szorgalmazni fogja a kifi-
zetést. A szegedi kereskedők és iparosok körül-
belül egy millió korona erejéig vannak érdekelve 
a likvidáló közös hadügyminisztériumban. 

— Uj rend a sertéshús kiárusításánál. 
A mult heti sertéshús-kiosztásnál a hatósági 
husszék előtt olyan nagy tömeg verődött össze, 
hogy a várakozóknagy része nem jutott sertés-
húshoz. Ez természetesen nagy elégedetlenséget 
keltett azok között, akik egy félnapig hiába 
ácsorogtak. Hangos kifakadások hallatszottak a 
várakozók hosszú sorában és majdnem tettle-
gességre került a sor. Nehogy ezek a jelenetek 
megismétlődjenek, a hatóság beszüntette a 
sertéshús-kimérést a hatósági husszékben és a 
jövőben a levágott sertések húsát szétosztatja a 
különböző vállalatok, testületek között és azok 
mérik el munkásaik, illetve tágjaik között. A 
keddi vágásból a váiosi tisztviselők, rendőrség, 
csendőrség, postások, állami tisztviselők, tör-
vényszék, Munkások Fogyasztási Szövetkezete, a 
keresztényszocialisták és a szegedi éttermek 
kaptak. 

— fiadzsics századost Budapestre küld-
ték. A Délmagyarország megirta, hogy kedden 
délben előállították a szegedi rendőrségen Had-
zsics századost, akiről Sztanykovszki Tibor jog-
hallgató azt állította, hogy pénzt osztott ki a 
tizenegyes katonatanács tagjai között és akinek 
nevét ilyenformán Tisza meggyilkolásával is 
összefüggésbe hozták a budapesti lapok. Had-
zsics századost nem hallgatták ki a szegedi 
rendőrségen, hanem dr. Papp Menyhért kapi-
tány közölte vele, hogy a budapesti rendőrségen 


