
1И2Й tetmiar 14. ji, i . / " 4ÍW 3 

F e h é r ff о а а к 
minden arcot vonzúvá és széppé tesznek, gyakran már a 
pompásan üditó C'.i'.orodont-íogpaszta egyszeri használata 
etán. A fogak rövid használat után gyönyörű elefántcgont-
íényben ragyognak, különösem ha a tisztításhoz a külön 
erre a célra készített fogar.atos sörtéjil Chlorodont-fogkeíét 
hanzniljuk. A fogak közá szorult rothadó ételmajradókck, 
miijei a kellemetlen szájszagot okozzák, ezzel a fogkefével 
alaposan eltávolíthatók. Kísérelje meg egy tahns fogkrém-
mel, melynek ára 60 fillér, egy nagy tubus ára P 1'—. 
Chlorodoiit-fogkcíe (pulia vagy kemény sörtéjü), P 1-60. 
Chlorodont-szájvíz üvegenként P 2'60. Csak i;ék-:ölt! színű 
csomagolásban „Chlorodoat" felirattal valddi. Mindenütt | 
kapható. — Leo-Werke A. 0., Dresden, magyarországi 
veiiir kúp viselete: Molnár Bertalan és Tárta, Budapest. 

a 
Budapest, február 13. A földművelésügyi minisz-

térium paprika szaktanácsa tegnap Pránay Gvftrgy 
báró államtitkár elnöklete alatt ülést tartott a kü-
lönböző folynm-itban levő paprikaügyek elintézése 
céljából. A napirend első pontján a kalocsai pap-
rika klkészi tőknek az a kívánsága szerepelt, hogy 
a minisztérium szigorú intézkedéseket tegyen az 
Őrölt paprika eredetének megjelölésére ds az olyan 
paprikát. am<>Iyet meg nem felelő jelzéssel hoz-
nak forgalomba, koboztassa el. 

Ennék a kivánalömnak a megértéséhez tudni 
kell, hogy a szegedi és kalocsai vegykisérieti álló-
mások, ha a másik helyről származó paprikát 
minősítik, kötelesek az érvényben lévő rendelet 
értelmében feltüntetni, hogy a paprika a szegedi, 
vagy kalocsai paprikavidékről ered. Ez a rendel-
kezés tulajdonképen a szegedi paprikát védte, mert 
nem a kalocsai, hanem a szegedi paprikának van 
márkája a világpiacon. Keresztülvinni azonban 
tezt a rendeletet egész pontosan nem lehetett, mert 
a paprika eredetét nem lehet mindig kimutatni 
és ha a paprika megvan őrölve, nem lehet bebizo-
nyítani, hogy az szegedi, vagy kalocsai eredetű. 
A kalocsai termelők nem is nagyon bánták ezt 
»Z állapotot, mert Szegeden a paprikának az ára 
mindig valamivel magasabb, mint Kalocsán és 
|ól jártak, hogyha a szegedi paprikakeréskrdők 
és kikészítők csöves paprika vásárlása végett Ka-
locsán megjelentek. 

Az idén azonban előállott az a helyzet, hogy 
bz abnormisan rossz szegedi termés folytán erő-
sen vásárolták a szegediek Kalocsán a paprikát, 
ami természetesen megfelelt a kalocsai termelők 
érdekeinek, de nem tetszett a kalocsai kikészi-
tőknek és malmosoknak. Éppen ezért ezek a mos-
tani abnormis piaci helyzetet akarták felhasználni 
arra, hogy a szegedi érdekeltekre a Kalocsán 
való vásárlást lehetetlenné tegyék és hogy a ka-
locsai márkázást az egész vonalon kikényszerít-
sék. A szaktanács ülésén maguk a szegedi érdekel-
tek mondották, hogy ők ragaszkodnak a jelenlegi 
jelzési rendszer fentartásához, azonban kimutatták, 
hogy az A*ak bizonyos százalékban hajtható végre, 
és igy sem a szegedi vegyvizsgáló állomást, sem 
pedig a jóhiszemű vevőt, aki nem tudja megálla-
pítani. hogy a csöves paprika a szegedi tanyákról 
való, vagy Kalocsáról kerfilt-e be a városba, 
felelőssé uem lehet tenni az esetleces téves jel-
zésért. 

Az ülésnek másik tárgya volt a budapesti keres-
kedőknek az a javaslata, hogy a legkisebb m»ny-
nyisésíben forgelnmbahozott paprikán ts kötele-
zővé tétessék a zárt csomagolás. Ezt a javaslatot, 
amply a kis fűszerkereskedésekben és a piacon 
való paprika árusítását lehetetlenné tette volna, 
az értekezlet egyhangúlag elvetette. Hasonlóan el-
utasítani javasolta az értekezlet egy balatonvidéki 
földbirtokosnak azt a kérését is, hogy a paprika-
termelésnek Keszthely vidékén való meghonosí-
tására állami támogatást adjanak. Az értekezlet 
résztvevői rámutattak arra, hogy Szegeden és Ka-

. loesa vidékén kistermelők minden seiltség nélkül 
tekintéhm pnprikaknlhirát tmltak kifejleszteni és 
igy méltáni)1nlan vntna, hr>qv ezeknek állami Pén-
zen teremtenének mesterséges versenyt. 

A földművelésügyi minisztériumban fekszik 
egyébként a szegedi paprikakikészitőknek egv me-
moranduma is, a .min6sités kérdésének njnbb ren-
dezése tinijében, amely ezidőszerint még tárgya-
lás alatt áll és a legközelebbi napok folvamán 
fogja a rtvnis-.-i.'riitm a d" m»"'Wni. 

"ÉJ I Osütórtők. ftóm. kath. Bálint vt. 
" Pr-t stáns Bálint. Nap kél 7 óra 

00 perckor. nvugszl'' 5 óra 21 nerckor. 
A Somogyi-könvvlíir nyitva délelőtt 10-1-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10— i/jMg, 
délután zárva. 

Egyetemi k5nyvAr (központi egvetem I. eme-
lett nyitva d e. 8 -l-ig, d. u. 3—7-lg. 

Szegeden a gyöp szertárak közül szolgálatot tar. 
tanak Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996) Borbély Jözser, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 12éá) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.5 
Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1. (Tel 
818.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selrneczy Béla, Somogvi-telep. (Tel. 5.) 

Hamvazószerda 
Ma reggél egy sápadt, gyűrött arcú, meghatá-

rozhatatlan korú férfivel találkoztam a behava-

zott Stefánián. Ott állt a TiSza partján, kifejezés-

telén, fáradt tekintettel nézett át a túlsó partra, 

fején horpadt cilinder volt, fekete télikabátja ron-

gyosan lógott le vállairól. A lábán lakk bálidpő. 

sarka félretaposott lakkja repedezett. Kezén egy-

kor fehér gtasszé-keztyü, most pecsétes, szürke, 

rongyos. 

Furcsa figura volt. Lezüllött mágnás, aki alko-

holba temeti gőgös bánatát és megalázkodva me-

nekül a reggel, a józan világosság elől, amely 

leleplezi rongyait 

Sokáig állt ott a parton m- -' '-"inul, tekin-

tetének végtelen szomorúsága mé« csipősebbé tette 

a hideg levegőt. Aztán megfordult és megláthattam 

teljes arcát. 

Ijedten ismertem rá. 

A herceg völt 

Karnevál herceg. 
Lassú, fáradt, roggyanó lépésekkel megindult 

a templom felé. Nem vette észre, hogy követem. 

Útközben egy gyűrött selvemrózsa esett ki a 

zsebéből a hóra. 

A templom előtt megállt. Körülnézett, aztán le-

hajtott fejjel belépett a küszöbön. 

A félhomályos templomhajóban később hiába 

kerestem. Eltűnt. Senkisem látta. 

»..Hamvazószerda volt. . . &t l. 

— Kinevezés. Budapestről jelentik: A kormányzó 
a kultuszminiszter előterjesztésére Ha user íte-
zső Sándor nvug. állami felsőkereskedelmi tanár, 
címzetes igazgatónak a felsőkereskedelmi iskolai 
főigazgatói címet adományozta. 

— Dr. KoguJowítz Károly péntrki előadása el-
marad. Dr K o g u t o w i t z Károly egyetemi ta-
nár péntekre az egyetembarátok körében tudo-
mányos előadást hirdetett Az előadás Kogutowitz 
professzor hirtelen megbetegedése folytán el-
marad. 

x A nagy hldeiíty'a meghűléstől legjobban meg-
óvja egy jó kölöttmellénv, vagy pulower. Nagy 
válasz'é'íten gyári áron Lampel és Hegvlnél. 526 

— A farsang sz*géayrs eredményfcltnalalása. 
Szegeden a hosszura nyúlt és mulatságilag ala-
posan kihasznált farsang eredményszámlnját most 
állította össze az anyakönyvi hivatal Az egész 
farsang alatt mindössze kilencven szegedi pár kö-
tött házasságot Ez az eredmény alulmarad a 
régebbi farsangok eredményein. Máskor, nem is 
a boldogabb békeesztendőkben, hanem még a 
háború után is. farsang szombatjain és vasár 
napjain átlag harminc-harmincöt pár kötött há-
zasságot Most. a legforgalmasabb utolsó szomh" 
ton az u] párok száma tizennyolc volt. A statis 
tikusok ezt a gyönge eredményt is a gazdas* 
depresszió számlájára írják. vannak azonban, aki 
a nagy hideget okolják, mert véleménvflk szerin 
huszonöt fokon a fagypont alatt — még házasodni 
sem kívánatos dolog. 

x Lakásberendezés legjobb beszerzési forrása 
az Asztalosmesterek Bútorcsarnoka. 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 21 

— Megérkeztek a kisvasút mftíorosmozíonyaf. 
A gazdasági vasút számára, mint ismeretes, négy 
nyersolajmotoros mozdonyt rendelt a város. A 
mozdonyok közül az elsőt néhány héttel ezelőtt 
már leszállították Szegedre, most még kettő ér-
kezett. A negyediket egyelőre nem szállítják, mert 
a város engedélye alapján a gyár azt kiviszi 
a Barcelonában tartandó világkiállításra. 

x Modern, nívós könvv Mentornál. 233 
— A Magyar Nők Szent Korona Szövetségének 

miiwos előadása. Műsoros előadás lesz 17-én, 
délután б órakor a városháza közgyűlési termében. 
Előadók dr. Bo ros Alán béncés-tanár, egyhár.i 
szónok. F e l s ő s z i l v á s i Bolya Ibolyka lek-
vitói emlékeiről tart előadást. N. M iksa Ilona 
énekszámai közül kiemelkedik »Álmodj király« 
cimü dal, amelyet a szerző fog zongorán kísérni. 
N C z i k e Gáborüé mondja a prológust, Belépő-
díj nincs 

x Bámulatos olesó leltári árusításunk február 
18-ig meghosszabbítva. Gyönyörű estélyi cipőit. 
Del к* fiók. K^rísz-dcca 14. 

x Bach »Hindenburg« diókoksi az ideális tüzelés. 
— Kedvezményes utazás — Amerikába. Buda-

pestről jelentik: Az EgyeSűlt-Államok kormányá-
nak tulajdonában lévő United Stats Line elha-
tározta. hogy mindazok, akik igazolják, hogy Ame-
rikában valamely hivatalos kongresszuson részt 
óhajtanak venni, továbbá ezek feleségeinek és 18 
éven aluli gyermekeinek ugy az első, mint a 
második és a turistaószlálvok oda-vissza szóló 
hajójegvek árából 20 százalék kedvezményt ad. 

x A tea szó enyhe, édes Illatot, tarka lámpák-
bágyadt fénvét. ismeretlen hangszerek muzsikáját 
varázsolja elénk." A zümmögő teaflst mellett szinte 
élvezz Л к azt a hangulatot keltő erőt. amelyet a 
tea magában rejt. A Queen's blend, a Meinl-cég 
teakeverék-kü'őnlcéssége a legjobb! 

— A Kúria életfogytig tartó fegyházra ítélte 
a Víztorony raHHtl gyilkosság t t esét. Budapest-
ről jelentik: 1927. nyarán megdöbbentő gyilkos-
ság történt a Víztorony mellett. Az elhagyatott 
részen összetört fejjel holtan találtak egy tizen-
négy-tizenöt év körüli flut. A rendőrség meg-
állapította. hogy az ismeretlén áldozatot meggyil-
kolták, még pedig olyképen, hogy előbb a nyakát 
szorongatták, maid amikor elvesztette eszméletét, 
a közelben heverő súlyos kődarabbal agyonverték. 
Két nappjl később a rendőrségnek sikerült a 
tettest. B a r n a József tehéngondozót elfognia, 
aki beismerte, hogy P r e s z l e r .Tános kereskedő-
Inast ő csalta el a Viola-uccu 36. számú házból, 
a Víztorony mellett fóldreteperte. fojtogatta, majd 
amikor Preszler elvesztette eszméletét, egy kő-
darabbal agyonverte. A budapesti büftHÖtőrvény-' 
szék tizenöt évi fegyházbüntetéssel suitotta Barna 
Józsefet. A tábla a vádlnlt büntetését életfogytiglan 
fartó fegyházra emelte fel. A Kúria SzeŐke-tanácsR 
ma tárgyalta az fi gyet, a bejelentett semmiségi 
panaszokat vissza utasítóit» s jogerői* emelte a 
gyilkos tehéngondozó életfogytig tartó fegyház-
büntetését. 

xTelefonon „Kéry-atiiótaxlf szám nélkül kérje*. « 
x Révész-tánelskolában a tanfolvamok tovább 

folynak. Esti csoport kedd, péntek, vasárnap, 
egyetemi hallgatók csoportja hétfő, csütörtök, 
exclusiv csoport szerda. Minden kurzus este fél 9 
órakor i-<-r<í"dlk Magánórák egész nnn 
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