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azzal a mennyiséggel, amelyet a Hangya nem 
vesz át? Vájjon egyszerűen a termelök nyakán 
fog maradni? A termelők véleménye szerint a 
monopolium lehet kevés kiválasztottak érde-
ke, de semmiesetre sem szolgálhatja a nagy 
többség előnyét. 

Az alsóvárosi paprikatermelők körében moz-
galom indult meg, hogy a polgármester köz-
benjárását kérjék a paprikakérdés nvilt tár-
gyalására. Azt akarják a termelők elérni, 
hogy a mostani titkolózás helyett a monopoliu-
mos tervet tegyék nyíltan közzé, hogy min-
denki megismerhesse és azután szavaztassák 
meg a termelőket és kikészitőket, hogy kell-e 
nekik a monopolium, vagy sem. 

Különös megdöbbenést keltett a szegedi pap-
rikatermelők körében a budapesti lapoknak az 
a hire, hogy az egy kéz-rendszer bevezetése 
esetén 

megszűnik a szegedi paprika kü-
lön jelzése 

és paprikát csnk egységes elnevezés alatt, egy-
séges jelzéssel lehet majd forgalomba hozni. 
Az egyik budapesti hétfői újság hiradása sze-
rint vasárnap Kalocsán be is jelentették, hogy 
az uj rend bevezetése esetén a szegedi paprika 
különállása megszűnik. Ezzel a kalocsaiaknak 
régi vágya megy teljesedésbe, mert a szabad 
forgalonban sohasem tudták elérni, hogy 
ugyanazt az árat kapják paprikájukért, mint 
a szegediek. A szegedi paprikának ugyanis ré-
szint minőségénél fogva, részint pedig 

a fáradhatatlan munkánál fogva, 
melyet megismertetése érdekében 
a szegedi kereskedők kifejtettek, 
különleges hire van és a szegedi 
paprikáért' kilónkint mindig né-

hány fillérrel többet fizetnek. ' 

A monopoliumos rendszer tehát, amennyiben 
életbelép az egységes paprika jelzés, azt jelen-
ti, hogy ezt a különbözetet, mely 

a szegedi termelők hasznát jelentette, 

egyszerűen kiveszik a zsebükből 

és Szegedet megfosztja évszázados 
munkájának eredményétől. 

A termelők nagy többségének tiltakozó állás-
foglalása egyre nagyobb erővel kerül a nyilvá-
nosság elé. A szombati küldöttségjárás hatása 
alatt hétfőn délután megbeszélést tartottak 

a kereskedők 
ts és részletesen megbeszélték a követendő el-
járás részleteit. Az értekezleten szóbakerült a 
polgármesternek az a szombati kijelentése is, 
atnelv szerint ,.legfeljebb a kereskedői érdekeit-
sét? félhet, mert az bizony egy kicsit meg lesz 
regulázva". \ kereskedők elhatározták, hogv a 
termelőkkel és kikészitőkkel karöltve kívánják 
megvívni a harcot a szegedi paprika lövőjének 
biztosítása érdekében, erre minden előkészüle-
tet megtesznek és közös állásfoglalásuknak ille-
tékes helyen kifejezést is adnak. 

Szavaztassák meg 
a terhelőket és kikészitőket 
Küldöttség vlféz dr. Shvoy Kálmánnál 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több-
száz paprika termelő és kikészítő nevében hétfőn 
délután tíztagú küldöttség kereste fel vitéz dr. 
Shvoy Kálmán országgyűlési képviselőt és fel-
iária előtte, hogy a szegedi paprikatermelök szö-
•vetsége nem képviseli az 6 érdekeiket annál ke-
vésbé, mert őket a monopólium ügyében eddig 
meg meg sem hallgatták. Tudomására adták vi-
1éz dr. Shvoy Kálmánnak, hogy a paprihater-
melők és kikészitök minden beavatkozásnak ellene 
ívHmak és a szabadforgalom fentartását kívánják, 
A továbbiakban ezt kérték, hogy ne ugy szavaz-
tassák meg a termelőket és kikészitőket, mint 
ahogy az eddig történt, a paprikaszövetség vá-
lasztmánya utján, amikor 12 ember szavazott 
4 ezer ember nevében, anélkül, begy a tuln jel ón-
ké peni érdekelteket megkérdezték volna. Azt sze-
retnénk — mondották —, ha minden egyes ter-
melőt és kikészitöt megkérdeznének, hogy kiván-
ják-e a monopóliumot. 

Vitéz dr. Shvoy Kálmán nagy figyelemmel 
hallgatta a küldöttség kívánságát és részletes in-
formációkat kért. Kijelentette, ő is helyesnek 
tartja, hogy a paprika termelők és kikészitök egyé-

nenkinti szarnzás utján döntsenek sorsuk felett. 
Megígérte, hogy az ügyet a képviselőház szerdai 
ülésén elmondandó beszédében szóváteszi és ér-
deküket minden körülmények között meg fogja 
védeni. 

Nagy részvét melleit 
temették el 
Wolf Miksát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délután ragyogó napsütésben kisérték el utol-
só útjára a tragikus hirtelenséggel elhunyt Wolf 
Miksát. Halála oly váratlanul jött, hogy min-
denkit megdöbbenteit és megrendített. Régen ki-
sért olyan mély és őszinte részvét valakit utolsó 
útjára, mint Wolf Miksát. A Dugonics-térről zsú-
folt villamossorok futottak a temető felé, taxik, 
konflisok szállították a gyászoló közönséget. A! 
koporsót a zsidó teniető!>en a cin terein mögött, 
a kertben ravatalozták fel, mert a nagy tömeg 
nein fért volna el a cin teremben. Már tale volt 
a koporsót övező tér, megteltek a benyíló utak 
is és még egyre özönlött a gyászolók serege. Jöt-
tek sorban barátai, ismerősei, tisztelői és olya-
nok is, akik sohasem ismerték. 

A koporsó mellett helyezték el a koszorúk ren-
getegét, a család koszorúit a koporsóra helyez-
ték. A megjelentek sorában ott voltak dr. Pálfy 
József polgármester, vitéz dr. Shvoy Kálmán, 
Rassay Károly és dr. Bródy Ernő képviselők, 
dr. Ditrói Gábor egyetemi rektor, dr. Bcrecz Já-
nos egyetemi tanár, Pleplár ny. altábornagy, Karg 
ezredes, az egyházak több képviselői, dr. Bnócz | 
Béla főkapitányhelyettes, dr. Renkei Lipót vá-
rosi tanácsnok, a városi tisztviselők nagyobb kül-
döttsége és nem volt a város társad "Imának olyan 
rétege, amely nem képviseltette volna magát 
Wolf Miksa véglisztességén. Ott szorongott a tö-
megben Dorozsma és Kistelek küldött ége, ki-
vonult testületileg a színház, ott voll»k az el-
hunyt alkalmazottai, gazdasági munkásai, képvi-
seltették magukat a pincérek, a cigányzonészek, 
a vendéglősök, kávésok, mindazok, akikkel Wqlf 
Miksának életében oly sokszor ukadt dolga. A 
koporsó jobboldalán családjának tagjai ültek 
mély gyászban: felesége és leányai, mellettük két 
veje: Kónya Béla százados és Magay Lajos fő-
hadnagy. 

Valamivel három óra után kezdődött meg a 
gyászszertartás. Dr. Frenkel Jenő rabbi mon-
dott beszédet az énekkar megrázó éneke után. 

— Az ő élete — mondotta a rabbi — a 
vidámság és a jótékonyság kútforrása volj. Sokol-
dalú volt ós mindenben kiváló. Szavait, csele-
kedeteit a meggyőződés heve fűtötte. Jó szivvtl 
és meleg kedéllyel áldozott minden szépért és 
jóért, de különösen szivén feküdt a színház és « 
sport, mindkettőnek fanatikus szerelmese és értő 
jóbarátja volt. Emellett áldozatos jótékony ember 
volt és egyházának hü fia. 

Az énekkar és Lamberg Mór főkántor éneke 
után dr. Frenkel Jenő bucsuimát mondott a ko-
porsó fejénél, majd dr. Pap Róbert lépett a ko-
porsóhoz és a Polgári Szabadiságpárt nevében; 
mondott búcsúztatót. 

— Abban a sivár szürkeségben — mondotta —, 
amely a mai emberre a köznek, a családnak, ön-
maga gondjainak alakjában ólomfelhőként neheze-
dik, fénylő pont gyanánt világlott Wolf Miksának 
nem mindennapi egyénisége, önál ló, eredeti egyé-
niség volt, nem állta, nem tűrte a középszerűséget, 
a gondolatkényszert, meggyőződése nem vállalt op-
portunizmust. Szivét, lelket adta mindenhez és meg-
győződésért vállalta, sőt kereste a harcot, ame-
lyet azonban sohasem éles, de mindig fényes kard-
dal vivott. 

— Politikai meggyőződése, a szabadságjogok 
iránti lelkesedése pártunkhoz vonzották, bár har-
cok helyett kényelem és a megbecsülésnek1 külső 
megnyilvánulásai is jutottak volna osztályrészéül, 
elveinek feladása esetén. Az állami beavatkozás 
rendszerével szemben az erők szabad tevéksnyeé-
gét értékelte és nemzetünk boldogulásának egyik 
alapját abban látta, ha minden magyar vallást kü-
lönbség nélkül a haza teljes jogú polgárainak érez-
heti magát. Pártunk azzal adott kifejezést iránta 
érzett szeretetének és megbecsülésének, hogy az 
utolsóelőtti országgyűlési képviselőválasztás al-
kalmával őt második helyen jelölte és igy az előző 
ciklusban a városnak pótképviselője lett. 

_ Politika és művészet, e kettő hozta létre 
lelkében azl a harmóniát, amely annyi derűt te-
remtett számára, amennyiből életében másoknak is 
bőségesen juttathatott. Ki fog bennünket közéleti 
működésünkben még ugy lelkesíteni tudni, mint ő 
— fejezte be buosuzóját dr- Pap Róbert —, ki fog-
ja víg anekdotázással szomorú gondjainkat elhes-
segetni tudni ugy, mint ő? Mikor jön hozzá ha-
sonló? Megőrzi az ő szeretettel és kedvességgel 
teljes egyéniségének emlékét mindazoknak a hálár 
ja, akik érezték az ő lelkének melegét. 

Dr. Grüner István barátai nevében búcsúzót* 
Wolf Miksától, az élet nagy szerelmesétől, aki 
az életszerelmesek legfőbb elnöke: Wimmer Fü-
löp után hagyta itt városát. 

— Ha azt mondom, hogy a baráti kör nevé. 
ben búcsúzom tőled — folytatta —, ide kell hiv 
nom nemcsak e városnak talán majd minden lakó 
ját, hanem széles ez országnak, távolabbi városok 
sok-sok asszonyát, leányát, emberét, mert hiszen 
kevés embernek volt olyan sok jóbarátja, mint 
neked, kedves vidám, simogató, csókolódzó jó Wolt 
Miksa! 

— Köszönjük a sok jó barátságot, a sok-sok 
derűs órát, köszönjük, hogy kőztünk, hogy ve-
lünk voltál! Ha majd még mosolyra derül gond'-r-
hes arounk, ha majd még eljön a barátkozás vidám 
órája, egy jó tréfa, egy hangulatos pohárcsengés 
egy' mélabús nóta - drága jó Wolf Miksánk, m i 
régi cimboráid, mindig, mindig rád fogunk goiv 
dőlni! 

A könnyekig megható beszéd után Korda Jen« 
a Zrinyi-KAC és a többi sportegyesület nevében 
búcsúztatta a szegedi sport nagy barátját, majd 
Sziklai flenő az Országos Szinószegyesület és a 
szegedi színház nevében búcsúzott Wolt Miksá-
tól, aki a vidéki színészet leghívebb barátja volt. 

— Az előadásnak vége édes Miskám, a függöny 
legördült, — fejezte be meghatódott beszédét 
Sziklai Jenő. A gyászoló tömegben egymásután 
kerültek elő a zsebkendőik, mindenki a szeméi 
törülgette. A színtársulat énekkara ezután a »Mért 
oly borús« kezdetű gyászdalt énekelte el, az ének) 
elhangzása után megindult a menet a sírhely 
felé. Az utakat, teljesen ellepte a hatalmas gyá-
szoló tömeg. A családi sírhelynél az utolsó aktuson 
ismét felhangzott a szívettépő zokogás. A kopor-
sót leeresztették a sirba, majd dübörögve hul-
lottak a koporsóra a tavaszi göröngyök... > 

A temetés után megindult az emberáradat visz-
sza a városba, amely szegényebb és színtelenebb 
lett Wolf Miksa elhunytával. 
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ki hosszabb működési bizo-
nyítványokkal rendelkezik, 
( e l v é t e t i k . írásbeli meg-
keresések IFJ. PAJZS GYULA 
gazdasága, DUNAPENTELE. 

KERÉKPÁR ALKATRÉSZEK 

Kerékpár névjegytábla nikkelezett 48 fillér 
Kerékpár zománc 1 doboz 24 fillér 
Kerékpár' első tengely, 1 drb 48 fillér 
Kerékpárkulcs 10 lyuku, 1 drb 24 fillér 

-pirál rugó 1 drb 18 fillér 
Blokfcpedálgumi 1 drb 19 fillér 

KALAPOK 

Leányka vászon kalap fehér, vagy 
drapp 68 fillér 

Leányka vászonkalap, lehajtott széllel 98 fillér 
Vői vászon kalap lehatjott széllel P t 28 
jyermek szalmakalap 48 fillér 

ÉLELMISZEREK 

Z*elé cukorka, 10 deka 24 fillér 
Rum kocka, 10 deka 24 fillér 
Étvágy sajt, 2 drb 22 fillér 
Romadur sajt 6 drb 98 fillér 
Citrom, 5 drb 24 fillér 

Likőr eszencia, 1 üveg 24 fillér 

KEDDEN UJABB CIKKET HIRDETÜNK! 

PBRISl mm ÍRUHSZ RT. 
SZEGED. CSEKONICS fem KISS UCC* SÁRON 


